
X V I .  É V F O L Y A M  6 .  S Z Á M  |  A  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  H A V I L A P J A  |  2 0 1 5 .  J Ú N I U S

I N G Y E N E S  K I A D V Á N Y

ÚJ EDZŐVEL 
AZ NB II-BEN

A sikerkovács Csank János távozása 
után Sisa Tibor veszi át az NB II-be 
jutott Vác FC szakmai irányítását.

SIKERES VOLT 
A V4 FESZTIVÁL

Különleges színházi előadások, 
nagyszerű koncertek sora várta a 
közönséget a rendezvénysorozaton.

14. oldal 12-13. oldal10. oldal

Július 17-18-19.
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HOL
járunk?

A legtöbb csapatsortban befejeződtek a 2014/2015-ös bajnokság 
küzdelmei, és az úgynevezett látványsportágak számadását 
elvégezve, összességében pozitív mérleget vonhatunk a különbö-
ző szintű bajnokságokban érdekelt váci csapatok szerepléséről.

Kezdjük az egyetlen csalódással: vízilabdában a mostani szezon a felejt-
hető kategóriába tartozik, de bízzunk benne, hogy a következő idény majd 
jobban sikerül! Lelkesedésben mindenesetre nincs hiány a klub háza táján, 
megérdemlik a szponzori, szurkolói támogatást. Főleg miután az egyesület 
rendkívül fontos szerepet tölt be az utánpótlás-nevelésben, a fiatalok körében 
a sportos életmód népszerűsítésében, a létesítmény-fejlesztésben.

A kézilabdázóknál a férfi első csapat - Zsiga Gyula mesteredző vezényle-
tével - megnyerte a második vonal pontvadászatát, így jövőre újra az elitbaj-
nokságban lesz érdekelt. A hölgyek az immáron több évtizedes sikertörténetet 
tovább folytatva ismét megerősítették tagságukat a legjobbak között. És e 
két eredményt összeadva az a helyzet, hogy jelenleg a vidéki városok közül 
egyedül Vác büszkélkedhet azzal, hogy mind a férfiaknál, mind a nőknél 
élvonalbeli együttessel szerepelhet a következő idényben - ez bizony óriási 
fegyvertény.

A Vác FC két év alatt két bajnoki osztály bajnokságát megnyerve ősztől 
már az NB II-ben szerepelhet. Mondhatjuk, hogy ezzel nagyjából helyreáll a 
világ rendje. Hiszen a legtöbb szakember, döntéshozó illetékes szerint hosszú 
távon ez a leginkább megfelelő szint a helyi labdarúgás élcsapatának. 

Ebben a történetben mindenképp különösen ki kell emelni a mester, Csank 
János szerepét, aki évtizedekkel korábban magyar bajnoki címre, kupadön-
tőkbe vezette az akkori Vác FC Samsung gárdáját. Aztán amikor mély-
pontra jutott a helyi foci, harmadszor is örömmel jött ide a hívó szóra - több 
helyütt elmondta, hogy ezt csak itt tudta elképzelni. Jól érezhetően személyes, 
becsületbeli ügynek tekintette a folyamatos előrelépést, ami a június 7-ei záró 
találkozó nagyszerű hangulata alapján egyre inkább városi közügy is egyben. 
Miután belátása szerint megtette, amit lehetett, az újabb bajnoki cím meg-
szerzése után elköszönt a klubtól. Hiányozni fog, de nincs mit tenni, mint sok 
sikert kívánni egyedülálló edzői karrierje folytatásához - immár Zalaeger-
szegen.

Természetesen nem feledkezhetünk meg a csapatok fő támogatóiról sem: 
az Ipress Center, illetve a brit üzletember, John P. Marshall hozzájárulása 
nélkülözhetetlen összetevője az eddigi és a remélt további sikereknek.

És még egy gondolat: az úgynevezett nagycsapatok minél eredményesebb 
szereplése rendkívül fontos egyrészt az utánpótlás korosztályokban sportoló 
gyerekek, fiatalok lelkesítése szempontjából, de a sportszerető publikum jobb 
kedvre derítése sem mellékes - jó lenne, ha drukkolásban is egyre inkább 
felvennénk a versenyt más kisebb-nagyobb városokkal.
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Cservenák Péter gyűjteményéből

Köszöntés a 90. születésnapon

Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől várjuk, kedves Olvasóink! A helyes 
megfejtéssel előrukkolók között ajándékokat sorsolunk ki. Aki tudja vagy legalább sejti a választ, írja meg nekünk 
e-mailben az estv@estv.hu címre! Köszönettel: Váci Városimázs Kft. Előző lapszámunk játékának győztese: Tóth István 
(Zöldfa u.), akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. 
(A múlt havi rejtvényként Deákvár első épületei szerepeltek.) Mostani feladványunk megfejtését július 20-áig várjuk!

Müller Jolán szépkorú honfitársunk június 23-án töltötte be 90. születésnapját. 
Az ünnepeltet Fördős Attila polgármester, Deákné dr. Szarka Anita jegyző és Mo-
hácsiné Dim Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője köszöntötte a 
város ajándékával és az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott oklevéllel.

Előkészítési fázisban a szennyvíztisztító telep korszerűsítése
Több mint hatvanegy és fél millió 

forint ráfordításával tovább korszerű-
södik a közeljövőben a váci szennyvíz-
tisztító telep, a beruházás költségének 
85 százalékát pályázati forrás, túlnyo-
mórészt uniós támogatás biztosítja.

A Duna Menti Regionális Vízmű 
Zártkörűen Működő Részvénytár-
saság (DMRV Zrt) az Európai Unió 
támogatási programjának köszönhe-
tően a Környezet és Energia Operatív 
Program KEOP-7.1.0/2011 „Derogáci-
ós vízi-közmű projektek előkészítése” 
című kiírása keretében pályázatot 
nyújtott be a váci szennyvíztisztító 
telep fejlesztésének előkészítési mun-
kálataira, melyet a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium KEOP-7.1.0/11-2013-
0035 azonosító számon támogatott.

A váci szennyvíztisztító telep 
fejlesztését szolgáló projekt elő-
készítési szakasza során elkészül 
a megvalósíthatósági tanulmány 
és a műszaki tervdokumentáció.

Az előkészítési szakasz az alábbi 
tervezési folyamatokat foglalja 
magába: 

A szennyvíztisztító fejleszté -
se – az elő-mechanikai tisztítósor 
műtárgyainak és gépi berendezése-
inek rendszerszintű felülvizsgálata, 
fejlesztése, indokolt esetben ezek 
cseréje és új műtárgyak építése, il-
letve gépészeti berendezés telepítése.

Csatornaiszap fogadó műtárgy 
létesítése a hozzá szükséges külön-
böző gépészeti berendezésekkel .

A biológiai tisztításhoz használt 
anoxikus medencék átalakítása vagy új 
anaerob, anoxikus műtárgyak létesítése 
a meglévő levegőztető medencék elé.

Már az előkészítési szakaszban 
megkezdődik a lakosok tájékoztatá-
sa a tervezett beruházásról. Elindul 
a projektnek dedikált internetes alol-
dal, ahol az érdeklődők figyelemmel 
tudják kísérni a projekt fő mozzanatait 

és stádiumát, illetve információt kaphat-
nak a lakosságot érintő eseményekről.

A váci szennyvíztisztító telep 
regionális feladatokat lát el, hiszen 
Vácon kívül még további tíz tele-
pülés szennyvizét tisztítja. A telep 
már jelenleg is túlterhelt, techno-
lógiailag elavult, feladatát az előírt 
határértéket megközelítve képes 
csak ellátni. A beérkező szennyvizek 
minél tökéletesebb, határérték alatti 
tisztítása jogszabályi kötelezettség.

Össztársadalmi érdek, hogy a 
szennyvíz a mindenkori jogszabá-
lyoknak eleget téve megfelelő tisztítás 
után kerüljön a befogadóba, melynek 
eredményeként az emberi környezetet 
és az ökoszisztémát megóvjuk, ezáltal 
a lakosság életkörülményeit javítjuk.

Várható eredmények a fejlesztés végén:
A talajvíz ál lapota szempont-

jából Vác és környéke kiemelten 
érzékeny felszín alatti vízminő-
ség-védelmi területnek minősül . 

A fejlesztés révén a szennyvíztisz-
tító telep alkalmas lesz a jogszabá-
lyi előírások teljesítésére. A projekt 
eredményeképpen tökéletesebben 
tisztított szennyvíz kerülhet vissza 
a természetbe, így csökkentve a kör-
nyezeti terhelést a Duna, mint befo-
gadó vízminőségének garantálásával, 
és eleget téve a szennyezés megelőzé-
sén alapuló vízbázis-védelem elvének.

A szennyvíz kezelésével járó 
kellemetlen szagok is minimálisra 
csökkennek, mely nagyban javít-
ja az itt élő lakosok, a telep kör-
nyezetében dolgozók közérzetét is.

Vác Város Önkormányzat támogatásával váci lakosok részére.
Beszélgetés formájában ad segítséget a rászorulóknak.

1. Életvezetési kérdésekben, nehézségekben.
2. Életállapot változással járó problémákban, elakadásokban.

3. Betegségekben, tartós egészségváltozásokban, egészségromlásban.
4. Veszteségek, gyász feldolgozásában.

5. Lelki fejlődés segítségében, új erőforrások keresésében.

A beszélgetésekre a városháza épületében, a 127. irodában van lehetőség, ügyfélfogadási időben. 
Jelentkezni telefonon lehet a tanácsadó - lelki-gondozónál,  valamint az Intézményfelügyeleti és 

Humán Osztály vezetőjénél.

Elérhetőségek:
Varga Magdolna 

Tel.: 06 / 20 523 76 15
Tanácsadó - lelki-gondozó

Mohácsiné Dim Rita
Tel.: 06 / 27 513 444

Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője

Ingyenes lelkisegély szolgálat

A  S Z E L E K T Í V  H Á Z H O Z  M E G Y  - 

J Ú L I U S T Ó L  A Z  E G É S Z  VÁ R O S B A N

A keletkező háztartási hulladékok 
hasznosítható részének szelektálása és 
a lakossági házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtés jogszabályi előírás, ennek 
értelmében minden érintett ingatlanon 
képződő települési hulladékot elkülöní-
tetten kell gyűjteni, úgy hogy a hulladék 
hasznosítható összetevői ne keveredjenek 
a vegyes hulladékkal. 

Július hónaptól - a korábban, próba 
jelleggel egy körzetben bevezetett - „A 
szelektív házhoz megy” programot a 
város egész területére kiterjeszti a Váci 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
A lakosság ingyenesen veheti igénybe a 
válogatva, külön-külön zsákokba gyűjtött 
újrahasznosítható csomagolási - műanyag 
(jellemzően PET palack), papír, fém (zöm-
mel konzerves doboz) - hulladékok elszál-
lítását. A zsákok elszállítása kéthetente, 
szombatonként történik, az első szállítási 
nap július 11-e. A megtelt gyűjtőket a 
szállítási napokon 7.00 óráig kell kihe-
lyezni az ingatlan előtti közterületre, jól 
megközelíthető helyre.

A gyűjtéshez a Váci Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. logójával ellá-
tott, „Szelektív” feliratú, átlátszó zsákok 
szolgálnak. Ezeket a saját kommunális 
hulladékgyűjtő edényzettel rendelkező 
lakosoknak házhoz viszi a társaság (a ki-
osztás június 22-én elkezdődött), ezt köve-
tően pedig a kihelyezett zsákok számával 
megegyező üres zsákot biztosít minden 
alkalommal, a postaládákba helyezve. 
A kommunális hulladékot konténerben 
elhelyező társasházi közösségek tagjai 
a zsákokat egyelőre a vállalat - július 
1-jétől a Zrínyi utca 9. szám alá költözött 
- ügyfélszolgálati irodájában vehetik át.

Fontos, hogy a zsákokba a különvá-
logatott hulladékokat tisztán, szennye-
ződésmentesen helyezzük el, mert ez 

az újrahasznosítás egyik alapfeltétele. 
Könnyíti a szállítást, illetve takarékosab-
bá is teszi a gyűjtést, ha a PET-palackok, 
egyéb flakonok összenyomva kerülnek a 
gyűjtőkbe. Kérjük, hogy üveget, üvegtör-
meléket ne tegyenek a szelektáló zsákok-
ba, mert kivághatják azokat és balesetet 
okozhatnak! (A keletkező üveghulladékok 
számára továbbra is rendelkezésre állnak 
üveggyűjtő konténerek.)

Fontos tudnivaló továbbá, hogy a 
program teljes városra kiterjedő be-
vezetésével párhuzamosan a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek (műanyag, papír, 
fém) a társasházas, lakótelepi övezetek 
kivételével fokozatosan megszűnnek.

AMI A ZSÁKOKBA KERÜLHET
Papírhulladék: kisebb papírhulladék, 

újságpapír, reklámújság, teás, sajtos stb. 
doboz, italos (tejes, üdítős és gyümölcs-
leves) kartondoboz tisztán és kilapítva. 
Nagyobb kartondobozokat a gyűjtőnapo-
kon a zsákok mellé lehet kihelyezni. A 
zsákban nem helyezhető el indigózott, ra-
gasztott, élelmiszerrel szennyezett papír!

Fémhulladék: alumínium italos doboz, 
alufólia, alumínium tálca, konzervdoboz 
és egyéb fém élelmiszer csomagolások. 
A zsákba nehéz fémtárgy nem kerülhet!

Műanyag hulladék: műanyag (PET) 
italos palackok összenyomva, fóliák 
(szatyrok, zacskók), zsugorfólia, tisztító- 
és kozmetikai szerek flakonjai kiöblítve, 
összenyomva. A zsákban nem helyezhető 
el ét- és motorolajos, hypos flakon!

Városunkban kizárólag a Váci Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft. jogosult 
az emblémás zsákok begyűjtésére, ezért 
kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyűj-
téssel kapcsolatos bármely észrevételüket 
jelezzék a 27/501-032-es telefonszámon!

Együttműködésüket és fáradozásukat előre 
is köszönjük!
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Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete június 18-
án tartott soros havi ülésén dr. 
Manninger Péter kivételével 
minden képviselő részt vett.

Az ülés nyitánya a lejárt 
határidejű határozatok átte-
kintése volt. A tájékoztatók 
sorában ezúttal a bizottságok 

átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről, a jelentősebb 
beruházásokról, egy törvé-
nyességi felügyeleti eljárás 
eredményéről, a Székelyudvar-
hely Tavasza, Testvérvárosok 
Találkozójáról és a székelyud-
varhelyi Néphagyományőrző 
Óvodapedagógusok Szakmai 

Találkozójáról szóló előterjesz-
tés szerepelt. A napirendi sort 
a Váci Városfejlesztő Kft. és 
tagvállalatainak április havi 
beszámolója nyitotta, majd a 
Váci Távhő Kft. előző két évi 
nyereségtöbbletének felhasz-
nálásáról, illetve az önkor-
mányzat és a holding között 
létrejött Feladatátadási Meg-
állapodás módosításáról dön-
töttek. A likviditási jelentést 
két rendeletmódosítási javaslat 
(az idei városi költségvetésről 
és az önkormányzat tulajdoná-
ban álló lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bér-
letéről, valamint elidegeníté-
séről szóló rendeletről szóló) 

követte. A Váci Dunakanyar 
Színház Nonprofit Kft. létesí-
tő okiratának módosítása után 
Vác Város Szociális Szolgál-
tatástervezési koncepciójá-
nak idei felülvizsgálata és a 
Váci Polgármesteri Hivatal 
esélyegyenlőségi terve került 
napirendre. A további napi-
rendi előterjesztések sorában 
volt többek között az óvodai 
férőhelyszám tú l lépésére 
irányuló előterjesztés és a 
nyári intézményi gyermek-
kedvezményre tett javaslat is. 

Több kérelem elbírálása 
után képviselői hozzászólások-
kal, kérdésekkel fejeződött be 
a testületi ülés nyilvános része. 

A kérdések sorát Matkovi-
ch Ilona kezdte, aki fájlalta, 
hogy a világháborús emlékmű 
avatását követően képviselő-
ként nem kapott meghívást 
az esemény utáni fogadásra. 
Több belvárosi üzlet kapcsán 
szorgalmazta a nyitva tartá-
sok felülvizsgálatát. Végül rá-
kérdezett arra, hogy valóban 
megszűnik-e a Boronkay isko-
la gimnáziumi oktatása, illet-
ve szorgalmazta a megtartás 
érdekében folytatott lobbizást. 

Balkovics Péter egy ter-
vezett deákvári fitnesz-
park fej lesztés pá lyázati 
lehetőségeiről érdeklődött.

Kászonyi Károly lakos-
sági megkeresésre a kóbor 
kutyákra hívta fel a figyel-
met. Majd a bölcsődék nyári 
leállásának részleteiről kérde-
zett. Végül egy deákvári ivó-
kút felújítását szorgalmazta. 

Dr. Bóth János a laktanya 
környékének fakivágásáról 
feltett korábbi kérdését is-
mételte meg. Felvetette to-
vábbá a mélygarázs kapcsán 
kapott kártérítési büntetés 
kérdését. Majd egy turisztikai 
megkeresésről érdeklődött. 

Fördős Attila reagálásá-
ban elmondta: a kártérítés 
ügyében fellebbezés történt. 

Kiss Zsolt a játszóterek 
eszközfejlesztését, il letve 
az ál lapotfelmérést kérte. 
Megköszönte a földutak ál-
lapotának javítására tett in-
tézkedéseket, de továbbiak 
szükségességét is megem-
lítette. A szúnyoggyérítés 
előkészítésére is rákérdezett. 

Pető Tibor ez utóbbira 
ref lektá lva elmondta, az 
első gyérítési hullám meg-
rendelése folyamatban van, 
további három végrehajtása 
pedig majd állami feladat lesz.

Ferjancsics László a Rádi 
út  m inőségi  probl ém áit 
említette, mivel a vélemé-

nye szerint a felújítás után 
gyorsan és nagymértékben 
romlott az állapota. Egy ki-
sállat temető létesítésének 
feltételeire is rákérdezett. 

Steidl Levente egy Zöld-
fa utcai terü let ita lozás 
miatti gondjait említette.

Krauze István a mélyga-
rázs térfelszínén korábban ta-
lálható padok hiányát vetette 
fel, majd fokozott főtéri köz-
terület felügyeletet igényelt.

Fördős Att i l a az el ső 
kérdés kapcsán elmondta: 
a padok hamarosan visz-
szakerülnek a térfelszínre.

Kriksz István egy kis-
váci közterületen tapasz-
ta l h ató rand a l í rozásró l , 
megbotránkoztató viselke-
désről szólt. A Kőhíd utcai 
l akók szerény sportolási 
lehetőségei miatt pingpon-
gasztalok kihelyezését kérte.  

Módosítások

A júniusi soros ü lésen 
két rendelet tartalmában 
hajtottak végre változtatást.

1. Egyhangú szavazással 
módosították az idei költség-
vetési rendeletet, amelynek 
főösszege mintegy 18 millió 
forinttal, 5 milliárd 521 mil-
lió 873 ezer forintra nőtt. 

2. Módosították az önkor-
mányzati lakásbérlők közül 
az egyedülállók és a kisko-
rú gyermeket egyedül neve-
lő szülők vonatkozásában a 
szociális lakbérre jogosultság 
összegét: ez esetükben nem a 
mindenkori nyugdíjminimum 
négyszerese, hanem ötszöröse 
lesz. Továbbá megadták a jo-
got a polgármesternek, hogy 
egyedi kérelemre méltányos-
ságból a jogosultsági összeg 
felső határát megemelje. Az 
eredeti határozati javaslathoz 
Ferjancsics László további 
módosításokat terjesztett be, 

melyeket az előterjesztő, dr. 
Tar György befogadott, majd 
egyhangú voksolással érvény-
be lépett a rendeletmódosítás.

Rendkívüli ülések

A Magyarország helyi 
önkormányzatairó l szó ló 
2011 . évi CLXXXIX. tör-
vény 44. §-ában kapott fel-
hatalmazás alapján Fördős 
Attila polgármester 2015. 
június 8-ára és június 11-ére 
is rendkívüli képviselő-tes-
tü leti ü lést h ívott össze. 

Az első tanácskozáson Dr. 
Manninger Péter kivételével 
minden szavazásra jogosult 
testületi tag jelen volt. Be-
vezetőjében Fördős Attila a 
rendkívüli összehívást napi-
rendi pontonként indokolta: 
a benyújtandó pályázatok 
határideje a munkaterv sze-
rinti júniusi ülést megelőző 
dátumú. A napirendi sort 
minden képviselő elfogadta.

1. Idén is mód nyílik arra, 
hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium közvetítésével 
a települési önkormányzatok 
központi forrást kapjanak a 
helyi közösségi közlekedés 
biztosítására. A kiírt pályá-
zathoz önkormányzati nyilat-
kozat csatolandó arról, hogy 
Vác idén is folyamatosan fenn-
tartja a helyi személyszállítá-
si közszolgáltatást és erről a 
szolgáltatást végzővel szerző-
dést kötött. Az előterjesztést 
vita nélkül, egyhangú vokso-
lással fogadta el a grémium.

2. Mivel a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium által 
kiírt pályázaton a négy váci 
óvoda vonatkozásában ka-
pacitásbővítésre benyújtott 
pályázat forráshiány miatt 
tartaléklistára került, Espár 
Péter megbízott osztályvezető 
előterjesztésére a testület úgy 
döntött, hogy csak a Sirály 
utcai intézmény szerepeljen 
továbbra is a pályázaton. 
Visszavonva a három további 
óvodára (Hársfa utcai, Csányi 
krt-i és Újhegyi úti) vonatko-
zó korábbi testületi határoza-
tot, az ezekre biztosított pá-

lyázati önrészt a következők 
szerint csoportosították át:

- a Hársfa utcai óvoda 
vonatkozásában visszaál-
l ítottak az önrész eredeti 
forrása szerint 5 millió fo-
rintot ugyanezen létesítmény 
tetőfelújítására és 500.000 
fo r i n t o t  a  B a b a  u t c a i 
bölcsőde tetőfelújítására;

- a Csányi körúti óvodá-
ra biztosított önrészből 5,5 
millió forintot a Baba utcai 
bölcsőde tetőfelújítására, 
326.405 forintot a Huszár 
utcai járdafelújítás pályáza-
tának önrészéhez és 17.345 
forintot a dologi kiadások-
hoz, pályázatokhoz kapcso-
lódó költségvetési sorhoz;

- az Újhegyi utcai óvo-
da önrészéhez biztosított 
5.843.750 forintot teljes ösz-
szegében a Huszár utcai járda 
felújítási pályázatának önré-
széhez csoportosították át.

A határozati javaslatot ki-
lenc igen vokssal elfogadták.

3. A helyi önkormány-
zatokért felelős miniszter 
az államháztartásért felelős 
miniszterrel közösen meghir-
detett pályázatán lehetőség 
nyílik óvodai-, iskolai- és 
utánpótlássport infrastruk-
túra fejlesztésre, felújításra. 
Ezen városunk is részt kíván 
venni 3,5 millió forintos ön-
résszel, amelyet a „Gyermeke-
inkért Alapítvány” biztosít. A 
pályázat célja a Juhász Gyula 
Általános Iskola sportpályá-
jának a felújítása, amelynek 
költsége közel 10 millió forint. 
Az előterjesztés vita nélkül, 
egyhangú támogatást kapott 
a képviselő-testületi tagoktól.

4 . Ugyanezen pályázat 
segítségével mód van a bel-
területi utak, hidak, járdák 
felújítására. Vác a Huszár ut-
cai járda felújítására pályázik. 
Ennek összköltsége a számítá-
sok szerint 17.629.015 forint. A 
szükséges 35%-os önrész így 
6.170.155 forint. (Az önrészhez 
a forrást a 2. napirendi pont-
ban biztosította a grémium.) 
Az előterjesztés tartalmához 
módosítások, illetve más ja-
vaslatok is érkeztek, de ezek 
nem kaptak támogató több-
séget. A pályázat eredeti ha-
tározati javaslatban található 
tartalommal való benyújtásá-
val a testület nyolc tagja értett 
egyet, így az elfogadást nyert.

A második rendkívüli ta-

nácskozáson 11 testületi tag 
volt jelen. Távol maradt: dr. 
Bóth János, Ferjancsics Lász-
ló, Dr. Manninger Péter és 
Matkovich Ilona. Bevezető-
jében Fördős Attila a rend-
kívüli összehívást a szóban 
forgó pályázat lezárásának 
határidejével indokolta, majd 
a napirendet minden képvise-
lő elfogadta. A polgármester 
által beterjesztett három ha-
tározati javaslatot vita nélkül 
- 10 igen és 1 tartózkodás mel-
lett - fogadta el a grémium. 

Így előbb visszavonták 
a 114/2015 (VI. 21 .) számú 
testületi határozatot, majd 
a következő határozattal 
úgy döntöttek, hogy Vác a 
települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati tá-
mogatására 268.643.676 forint 
összegben pályázatot nyújt 
be. Felhatalmazták továbbá 
a polgármestert és a jegyzőt 
az ehhez szükséges intézke-
dések megtételére. A rendkí-
vüli testületi ülés harmadik 
határozatában konkrét összeg 
megjelölése nélkül, folyama-
tos határidővel felhatalmaz-
ták a polgármestert, hogy 
az ide vonatkozó törvényi 
előírások szerint a települési 
önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatásá-
ra pályázatot nyújtson be.
A döntésekre azért volt 
szükség, mert a Zöld Híd 
Régió Kft. 100%-os tu-
lajdonlásával rendelkező 
Észak-kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulla-
dékgazdálkodási és Környe-
zetvédelmi Önkormányzati 
Társulásnak - melyben tag 
városunk is - szeptemberig 
több mint 610 millió forint 
értékben törzstőke pótlást 
kell végrehajtania. Vác szá-
mára lakosságszám arányo-
san 68.644.328 forint jut a 
törzstőke pótlás folyama-
tában, amelynek forrására 
pályázatot nyújthat be. Mint 
ismeretes, az önkormányzat 
a májusi képviselő-testüle-
ti ülésen közel 200 milliós 
összegre határozott el pá-
lyázat benyújtást ugyanezen 
állami támogatási lehetőség-
re. Ezt most visszavonva, 
új határozatként a Vácra 
eső pótlási összeggel meg-
emelt szinten nyújtja majd 
be városunk a pályázatát.

kiderült, hogy várhatóan a 
Naszály úti aluljáró átadása 
után, július közepén zárják le 
a vasúti nagyberuházás kivite-
lezői a Kosdi úti aluljárót. A 
tájékoztatóban szerepel az is, 
hogy Tasó László közlekedés-
politikáért felelős államtitkár 
megtekintette a Telep utcai 
csomópontot és ígéretet tett 
arra, hogy támogatja a körfor-
galom kialakításának ügyét. 

- Szükségesnek mutatko-
zik az alsóvárosi temetőben 
új parcellahelyek kijelölése.

- A közeljövőben mun-
kacsoport alakul a jelenleg 
névvel nem el l átott váci 
közterületek elnevezésére.

- Módosították a hajlék-
talanok el látását szolgáló 
intézmények házirendjét.

- A szakbizottság egyetér-
tett azzal, hogy a Duna-parti 
egykori teniszpályát egy vál-
lalkozó sportcentrum létesí-
tésének céljából bérbe vegye. 

- Támogatták, hogy az 
Árpád Fejedelem Általános 
Iskola szervezésében megva-
lósuló nyári napközis táborban 

részt vevő gyermekek időpont 
egyeztetés után ingyenesen 
látogathassák a strandot. 

- Pénzbeli támogatást sza-
vaztak meg egyhangúlag a váci 
paraatléták felkészüléséhez. 

- Egy törvényességi felügye-
leti eljárás eredménye alapján a 
művelődési központ igazgatói 
pályázatának nyertese a be-
osztás ellátásához előírt jog-
szabályi feltételeknek megfelel. 

- Elfogadást nyert a Váci 
Városfejlesztő Kft. és tagvál-
lalatainak áprilisi tevékeny-
ségéről szóló beszámoló (sza-
vazás: 12 igen, 2 tartózkodás).

- Módosítottak egy korábbi 
határozatot: a megállapodás 
alapját képező célok ellehe-
tetlenülése miatt a Váci Hajó 
SE és az önkormányzat között 
fennálló megállapodás rendkí-
vüli felmondással szűnik meg.

- A Váci Távhő Kft. előző 
két évi nyereségtöbbletéről az 
az egyhangú döntés született, 
hogy a közel kétszáz millió 
forintos fejlesztéshez az ön-
kormányzat jövőre 72 millió 
forintos hozzájárulást biztosít.

- Az előző évekhez hason-
lóan idén is (július 1-től au-
gusztus 31-ig tíz alkalom ere-
jéig) féláron vehetik igénybe, 
látogathatják a gyermeküket 
egyedül nevelő szülők és gyer-
mekeik a strand, a sportcsar-
nok, a stadion és a művelő-
dési központ szolgáltatásait, 
saját szervezésű rendezvényeit. 

- Egyhangú voksolással en-
gedélyezték a városi óvodák 
számára az igényelt – 20 %-os 

– csoportlétszám túllépést.
-  E l fog ad t á k  a  Vá c i 

P o l g á r m e s t e r i  H iv a t a l 
e sé lyegyen lőségi tervét . 

- Támogatták, hogy dr. 
Szűcs Barnabás Lajos átve-
gye dr. Áfra Tamás házior-
vosi körzetének feladatellá-
tását. (A képviselő-testület 
határozatban köszönte meg 
a nyugdíjba vonuló dr. Áfra 
Tamás fél évszázados áldoza-
tos, színvonalas munkáját.)

- Vác idén is csatlakozik az 
Európai Mobilitási Héthez és az 
Autómentes Nap programhoz.

- Egyetértettek egy Vácra 
kihelyezett görög nyelviskola 
beindításával és működésével.

- Egy döntés értelmében 
Vác 2015. szeptember 1-jétől 
továbbra is működteti az eddig 
a városi önkormányzat által 
működtetett hét helyi iskolát.

Hozzászólások 
és kérdések

A június 18-án megtartott 
képviselő-testületi ülés nyilvá-
nos részének zárásaként a kép-
viselők reagálhattak az előző 
ülésen feltett kérdéseikre érke-
ző válaszokra, majd új hozzá-
szólások, kérdések következtek.

Első hozzászólóként Matko-
vich Ilona sajnálattal említet-
te, hogy a szakbizottság nem 
ítélt meg elismerést a Madách 
Imre Gimnázium egyetlen ta-
nárának sem. Majd a Görgey 
utcában található, de nehezen 
látható közlekedési tábla prob-
lémájára hívta fel a figyelmet. 

Dr. Bóth János a helyi 
szín h áz ü z let i  tervével , 
i l letve Pető Tibor ígére-
tével összefüggésben a hi-
telességet kérte számon. 

Válaszában az alpolgár-
mester hangsúlyozta, hogy 
alapszabály szerint válasz-
tot ták meg a l abdarúgó 
egyesület elnökének, majd 
gratulált az NB II-be jutott 
váci focicsapatnak, edzőjé-
nek, Csank Jánosnak és John 
P. Marshall tulajdonosnak. 

Kászonyi Károly köszö-
netét fejezte ki a Damjanich 
utcai zebrához kihelyezett 
figyelmeztető tábl ákér t . 

Steidl Levente a Zöldfa 
utcai játszótér egyik baleset-
veszélyes játékának cseré-
jét jelentette be. Válaszolva 
Matkovich Ilona felvetésére, 
elmondta, hogy az iskolából 
két olyan jelöltre érkezett 
javaslat, akik már megkap-
ták korábban az elismerést.

Balkovics Péter a migrá-
ció kapcsán elevenítette fel a 
baloldaliak korábbi álláspont-
ját, megdöbbentőnek nevezve 
a mostani gyakorlatukat.

Ferjancsics László a Dam-
janich utcai játszótér keríté-
sének hibájára hívta fel a 
figyelmet, illetve kérte a fű-
nyírás alaposságát a területen. 

Kiss Zsolt  -  reagá lva 
a Balkovics Péter által el-
mondottakra - a megoldás-
keresés fontosságát emelte 
ki. Ezt követően a parlagfű 
gondok egyéni és szervezett 
megoldására szólított fel .

DÖNTÖTT A TESTÜLET DÖNTÖTT A TESTÜLET

A júniusi ülésről jelentjük

A zárt ülés 
döntései

A képviselő-testületi ülés 
zárt részében meghozott dön-
tésekről Fördős Attila polgár-
mester adott tájékoztatást. 

E s z e r i n t 
a „Vác Város 
Közszolgálatá-
ért” díjat ebben 
az esztendőben 
Espár Péter fő-

mérnöknek, a Műszaki Osztály 
megbízott osztályvezetőjének 
ítélték oda. A polgármester 
egyben gratulált az elisme-
réshez a sokat dolgozó, kiváló 
munkát végző szakembernek.

Egy ápolási díjra vonatkozó 
fellebbezést elutasítottak a tör-
vényi előírásoknak megfelelően.

Majd úgy döntöttek, hogy 
egy, a Zrínyi utca 9. szám 
alatt található önkormányzati 
tulajdonú nem lakáscélú he-
lyiséget haszonkölcsön szer-
ződéssel ingyenesen biztosíta-
nak a Váci Városfejlesztő Kft. 
Vagyonhasznosítási Részleg 
feladatainak el l átásához. 

Közérdekű 
információk

A plenáris ülésen, illetve az 
azt előkészítő bizottsági tanács-
kozásokon több jelentés és tá-
jékoztató is elhangzott. Mások 
mellett az alábbi fontosabb dön-
tések születtek, illetve informá-
ciók kerültek nyilvánosságra: 

- A jelentősebb beruhá-
zásokról szóló tájékoztatóból 
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Fördős Attila köszöntője után 
Moys Csaba bevezetőjében örömének 
adott hangot az emlékmű újjáavatása 
kapcsán, majd köszönetet mondott 
a polgármesternek másfél évtizedes 
- sokszor ellenszélben vívott - harcá-
ért, melynek eredményeként ismét 
együtt állhat a főtéren a szoborcsoport.

Az alapítvány elnöke ezt követően 
ismertette azt a gyűjtési folyamatot, 
melynek eredménye a jelentős összegű tá-
mogatás. Mint elmondta: három forrásból 
érkezett adomány a célra. Tájékoztatása 
szerint egyrészt benne van ebben a Hon-
védelmi Minisztérium által ígért, Maruzs 
Roland, a tárca Társadalmi Kapcsolatok 
és Háborús Kegyeleti Főosztálya vezető-
jének közbenjárására elnyert hárommil-
liós összeg, másrészt Áder János köztár-
sasági elnök is segített kétmillió forint, 
alapítványi közvetítéssel nyújtott hoz-

zájárulással, míg a különböző helyeken 
elhelyezett urnákban és személyes átadás 
útján kapott kisebb-nagyobb összegek, 
illetve az alapítvány átengedett forrása 
szintén jelentős segítséget jelentettek.

Ezt követően került sor az átadás-át-
vételi szerződés aláírására, illetve a tá-
mogatás készpénz részének átadására.

A városvezető ezután köszönetet 
mondott mindazoknak, akik adomá-
nyokkal segítették a hősi emlékmű visz-
szaállítását, s külön köszönetét fejezte 
ki Moys Csabának, aki - mint mondta 
- ismeretei szerint az egyetlen volt, aki 
mindvégig a főtéri elhelyezést támogatta.

Újságírói kérdésre a kuratóriumi el-
nök és a polgármester is megerősítette: 
tervezik a hősi halottak nevét tartal-
mazó tábla visszahelyezését a Fehérek 
temploma oldalfalára, s emlékeztettek, 
hogy az újjáavatási ünnepséget követő 

fogadáson a köztársasági elnök és a ve-
zérkari főnök is örömmel vette és támo-
gatásáról biztosította ezt az elképzelést. 

- A névsort tartalmazó táblák a le-
vételkor megsérültek, így a neveket 
újra vésetjük, amire a költségvetésben 
megvan a fedezet. Az áldozatok név-
sorának visszaállítása után a korábbi 
katolikus lista mellett a tervek szerint 
megtörténik a további felekezetek áldo-
zatainak felsorolása is. Így lesz teljes ez 
a kegyeleti emlékállítás - mondta zárszó-
ként a város első számú vezetője. R.Z.

Aszfaltrajzok 
a biztonságért

A hagyományokhoz híven a Váci 
Rendőrkapitányság és az önkor-
mányzat az idén is megrendezte a 
biztonságos gyalogos- és kerékpá-
ros közlekedést középpontba állító 
nyárköszöntő aszfaltrajzversenyt.

A június 3-án rendezett esemény be-
vezetéseként Mokánszky Zoltán alpol-
gármester hangsúlyozta: a nagy nyári 
vakáció küszöbén nagyon fontos a biz-
tonságos közlekedésre vonatkozó isme-
retterjesztés a diákok körében, és erre 
az aszfaltrajverseny is egy jó lehetőség.

Latorovszky Gábor rendőrka-
pitány szerint sem lehet elég ko-
rán kezdeni a körültekintő köz-
lekedés elsajátítását, éppen ezért 
fontosnak tartja, hogy akár játékos 
formában is felhívják erre a figyelmet.

Három korcsoportban hirdettek 
győzteseket, akik az oklevél mellé a biz-
tonságos kerékpáros közlekedéshez fon-
tos eszközöket is átvehettek jutalmul. 

Pető Tibor fejlesztésekért felelős 
alpolgármester köszöntője bevezeté-
seként visszautalt az I. világháborús 
emlékmű két nappal korábbi újraavatá-
sára, ami szavai szerint a hagyomány-
tiszteletről, a hősök előtti főhajtársól, 
a múlt megbecsülésének fontosságáról 
szólt, míg - folytatta - az ovifoci-pálya 
avatás a jövő, a felnövekvő generációk 
egészséges életmódra nevelése iránti 
felelősségvállalás ékes bizonyítéka.   

A városvezető kiemelte az össze-
fogás jelentőségét, mint fogalma-
zott, ebből a szempontból a kormány 
szándéka, a TAO-rendszer bevezetése 
ugyanolyan fontos, mint a célt támoga-
tó cégek, jelen esetben a TRIGO Kft. 
hozzájárulása, továbbá az önkormány-
zat nyitottsága, az ovifoci programot 
koordináló alapítvány erőfeszítése, a 
létesítményeket befogadó intézmények 
munkatársainak lelkes hozzáállása.

- Nagy szó, hogy Vácon már 
három intézményben van ovifo-
ci-pálya, és az a célunk, hogy a 

jövőben továbbiak is létesüljenek 
- zárta avatóbeszédét Pető Tibor.

Jámbor Éva, a TRIGO cégcsoport 
hazai leányvállalatának pénzügyi igaz-
gatója elmondta: szívesen álltak a tá-
mogatók közé, már csak azért is, mert 
cégfilozófiájukban ugyanúgy megha-
tározó a minőség és a csapatszellem 
erősítése, mint az ovifoci-programban.

Kovács Ágnes óvodavezető kiemel-
te: az óvodásoknak lételeme a játék, a 
mozgás, ezért könnyű megszerettetni 
velük a sportolást, ugyanakkor szüleik, 

nevelőik közös felelőssége, hogy mé-
lyen meggyökereztessék szemléletük-
ben az egészséges életmód fontosságát.

Végezetül Rubint Petra, az Ovi-
foci Alapítvány munkatársa - meg-
emlékezve a program elindításában 
főszerepet vállaló, nemrég elhunyt 
Buzánszky Jenőről - elmondta: már 
több mint száz ilyen többfunkciós 
modern labdateret állítottak ország-
szerte, és mindenütt nagyon jól ki 
is használják az intézmények a pá-
lyák nyújtotta sportolási lehetőséget.

KRÓNIKAKRÓNIKA
Újabb ovifoci pályát avattak
Június másodikán a Hársfa utcai óvoda tágas udvarán felavatták a város har-
madik ovifoci-pályáját.

Drogprevenciós 
program

A rendőrség a fiatalok kábítószer-fo-
gyasztásának megelőzése érdekében új 
szolgáltatással áll a szülők és családok 
rendelkezésére. A program minden 
általános- és középiskolában tanuló 
gyermek családja számára elérhető. 
Az illetékes vezető szakember szülői ér-
tekezleten, fogadóórán, telefonon vagy 
elektronikus levélben nyújt tájékozta-
tást a kábítószerrel kapcsolatos büntető 
igazságszolgáltatást érintő kérdésekben. 

A k inevezé s  a l apján a  Vác i 
Rendőrkapitányságon a drogpre-
venciós feladatok első számú fe-
lelőse Kovács Sándor alezredes. 

Fogadóóra ideje, helye: 
Minden hónap első hétfőjén 

16.00-17.30 
Telefonos ügyelet ideje: 
Minden páros hét hétfő 

16.30-17.30 
Elérhetőségei: 0627/505-600 
*3507* kovacssa@pest.police.hu

Ügyfélszolgálatok
egy helyen

Július 1-jétől a Váci Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. és a Váci 
Városfejlesztő Kft. vagyonhaszno-
sítási részlegének ügyfélszolgála-
ta új helyre, a Zrínyi utca 9. szám 
alá költözött, így tehát - miután a 
Váci Távhő Kft. ügyfélszolgálata 
már régóta itt működik - a jövőben 
egy központban intézhetik az ügy-
felek az ezekkel a fontos közszol-
gáltatásokkal kapcsolatos ügyeket.

A központi helyen, de termé-
szetesen külön irodákban működő 
ügyfélszolgálatok ügyfélfogadási 
rendje nem változik, ahogyan a 
telefonszámok sem módosulnak.

A holding vezetői bíznak ben-
ne, hogy a koncentrá ltabb, egy 
helyen történő ügyintézés lehe-
tősége minden ügyfél megelége-
dé sére szolgá l  majd a jövőben .

Tehát még egyszer, az ügyfél-
szolgálatok címe: Zrínyi utca 9.

Elkészül az áldozatok emléktáblája is

Fördős Attila 2000-ben egyéni 
képviselői indítványként kezdemé-
nyezte az I. világháborús emlékmű 
újraállítását, s a támogatásátadó 
eseményen ennek kapcsán a Váci 
Hírnök kérdésére hangsúlyozta: a 
szobor elhelyezését a főtér átépítése 
után nem lehetett jobban befolyásolni, 
így nagy eredmény, hogy újra ezen a 
központi helyen állhat a mementó.

- Nagyon megtisztelő, a másfél 
évtizedes küzdelmet szépen nyug-
tázó visszaigazolás számomra, hogy 
napi szinten kapunk hálás, támoga-
tó, elismerő jelzéseket az emlékmű 
újraállítása kapcsán. Elsősorban ter-
mészetesen helyiektől jönnek ezek az 
észrevételek. De a városunkba látogató 
vendégek, különböző delegációk is 
rendre kiemelik, hogy egyedülálló ez 
a monumentális művészi mementó - 
mondta a fogadtatásról a polgármester.

Nagy siker volt 
a jubileumi 
Fut a Vác

Csaknem nyolcszáz futó, 180 ren-
dező és sok-sok érdeklődő óriás tor-
tával ünnepelte a 25. Fut a Vácot.

A tömegsport rendezvény története 
1991-ben kezdődött, és azóta töretlen nép-
szerűségnek örvend az esemény, amely-
nek az önkormányzat is fő támogatója.

Érdekességként az idén volt a rajtnál 
25 éves születésnapos, aki tehát egyidős a 
Fut a Váccal, voltak, akik ősz fejjel, már 
szeniorként 25. alkalommal indultak, és 
volt egy 2,5 éves kislány, aki az ovis tá-
von futott, ő volt a legfiatalabb versenyző.

A jubileumi évfordulóra a hagyomá-
nyos 2,75 km-es „Fut a Vác” táv mel-
lett két hosszabb - 6,5 km és 10,4 km 
- profi időméréses távot is indítottak 
a szervezők „Vác Future” elnevezéssel. 

- A Fut a Vácnak is fejlődnie kell, és meg 
kell felelnie a futók elvárásainak. Negyed 
századdal ezelőtt álmodni sem mertünk vol-

na mikrochipes, digitális időmérésről, mint 
ahogyan az internet és a Facebook lehetősé-
geinek felhasználásáról sem. Mindazonáltal 
a verseny megőrizte tömegsport jellegét 
- emelte ki a főszervező, Bíró György. 

A 2,75 km-es tömegsport távon a höl-
gyeknél Durugy Anna, a férfiaknál Pin-
tér Balázs lett az abszolút győztes. A Vác 
Future 6,5 km-es távon abszolút győztes 
Dr. Horváth István, a női mezőnyben Sági 
Barbara. Míg a 10,4 km-es távon Jánoshá-
zi Attila, a nők között Szunyok Kriszta. 

Ahogy korábban, úgy az idén is több 
képviselő, városvezető, önkormányzati 
cégvezető csatlakozott a mezőnyhöz, 
többen családtagokkal együtt. Rajthoz 
állt dr. Bóth János, Kiss Zsolt, Kovács 
Ágnes, Krauze István, Steidl Levente, 
dr. Tar György, Vácy Károly, míg a leg-
nagyobb elismerést Pető Tibor alpolgár-
mester érdemelte ki ebben a körben, aki 
a Vác Future 10,4 km-es távját teljesítette.

Szintén kiemelt elismerést ka-
pott dr. Sztankó Attila atya, aki a 
Vác Future 6,5 km-es távját futotta le. 

Az egyesületek és az iskolások 
közötti versenyt az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola tanulói nyerték.

Strandnyitás
új beruházás 
átadásával

Június 13-án szombaton kinyitott 
a strand, melynek területén az elmúlt 
néhány hónapban megvalósult egy már 
igen időszerű, a látogatók komfortját 
nagyban növelő fejlesztő beruházás.

A L alakú medence Szentháromság tér 
felőli oldalán lévő régi épületet teljesen 
felújítva új szociális blokk készült: benne a 
modern kor igényeinek megfelelő öltözők-
kel, vizesblokkokkal, illetve új kabinsorral.

A beruházás befejezése kapcsán tartott 
sajtótájékoztatón Pető Tibor illetékes alpol-
gármester kiemelte: nagyon fontos, hogy 
a mintegy 40 millió forint összegű fej-

lesztésnek köszönhetően az új szezonban 
még komfortosabb körülmények között 
fogadhatja a látogatókat a létesítmény.

- Ennek a fejlesztésnek a kapcsán is 
ki kell emelni az összefogást. Hiszen a 
megvalósításhoz az állam illetve a kor-
mány támogatása adta meg az alapot 
a TAO-rendszer révén, de ugyanilyen 
lényeges a Magyar Vízilabda Szövetség, 
illetve a Váci Vízilabda Sportegyesü-
let, mint pályázó szerepe, a társasági 
adó átengedésével segítő Zollner-cég 
áldozatvállalása, az önkormányzat 
hozzájárulása és természetesen a Váci 
Strandfürdő és Uszoda szerepvállalá-
sáról sem feledkezhetünk meg - hang-
súlyozta a sajtótájékoztatón Pető Tibor.

A vizesblokkok, öltözők, kabinok 
tető alá hozása mellett a fejlesztése-
kért felelős alpolgármester kiemelte, 
hogy a tetőre szerelt napkollektorok 
révén a fejlesztés az üzemeltetési költ-
ségek mérsékléséhez is hozzájárulhat.

Az önkormányzat - folyamatosan szo-
ros összefogásban a Váci Vízilabda Spor-
tegyesülettel - záros határidőn belül meg 
kívánja teremteni a financiális feltételeket 
az uszodai szociális helyiségek felújításá-
hoz, illetve a teljes létesítményegyüttes 
gépészeti-energetikai korszerűsítéséhez is.

A közelmúltban „Az élőhelyvédelem 
hatósági eszközei és az orvvadászat hely-
zete a váci térségben” címmel kerekasztal 
beszélgetést rendezett a katalinpusztai 
kirándulóközpontban az évek óta szoro-
san együttműködő Ipoly Erdő Zrt. Váci 
Erdészete és a Váci Rendőrkapitányság. 

A váci erdészet és a  városi kapitány-
ság 2013 folyamán indította el közös 
erdő- és vadvédelmi programját, és az 
eddigi tapasztalatok nagyon biztatóak.

Az eseményen többek között szó volt 
a DNS alapú fa-azonosításról, ami a 
projekt eddigi legnagyobb bűnüldözési 
eredménye. Az Erdészeti Tudományos 
Intézetnek köszönhetően lehetővé vált az 
erdőterületeken a jogellenes fakivágással 
elkövetett lopások tudományos alapú szak-
értői bizonyítása, melyet a kapitánysággal 
történő szoros együttműködés révén a 
hazai bűnüldözésbe is bevezettek. Az or-
szágban először a Váci Rendőrkapitány-

ság illetékességi területén alkalmazták a 
módszert, mellyel számos bűncselekmény 
elkövetését sikerült már bizonyítani. 

Ezután az orvvadászat és az ezzel ösz-
szefüggésben elkövetett lőfegyverrel vagy 
lőszerrel visszaélés bűntett, lopás és termé-
szetkárosítás bűncselekmények kerültek 
terítékre, s elhangzott, hogy ezek felde-
rítésében a társadalmi együttműködés 
és az információk hatóságoknak átadása 
kiemelkedő fontosságú, de a jogszabály-
alkotóknak is van feladatuk ezen a téren.

A találkozó zárásaként hat újabb – a 
Váci Rendőrkapitánysággal kötendő – 
megállapodást is végleges formába ön-
töttek, ezek révén a remények szerint 
a jövőben nem csak a fegyveres orv-
vadászat és az erdőterületi falopások 
felderítésében, hanem a területen lévő 
védett természeti értékek megóvásában 
is sikerül jelentős eredményeket elérni.

Orvvadászati kerekasztal

Sajtónyilvánosság mellett 
nyújtotta át az összegyűj-
tött, mintegy hét és fél-
millió forintos támogatást 
a város számára a nemrég 
újjáavatott I. világháborús 
hősi emlékmű költségeire 
Moys Csaba, a „Vác Város 
II. világháborús áldoza-
tainak emlékműve alapít-
vány” kuratóriumi elnöke.
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Steidl Levente képviselő, a Művelődé-
si-Kulturális és Ifjúsági-Sport Bizottság 
elnöke köszöntőjében többek között hang-
súlyozta: az oktatás, annak minél jobb 
színvonala stratégiai jelentőségű nemzet-
politikai kérdés, így méltó, hogy a társa-
dalom, az állam, a szűkebb pátria kellően 
megbecsülje a pedagógusokat, és a kiemel-
kedő szakembereket külön is kitüntesse.

A folytatásban kis műsort adtak 
az Alsóvárosi-, a Deákvári- és a Kis-
vác-Középvárosi óvodák apróságai, 
fellépésüket nagy tapssal jutalmazták 
a kitüntetéseket elnyerő díszvendégek.

A különböző városi elismeréseket 
Fördős Attila polgármester, Mokánsz-
ky Zoltán és Pető Tibor alpolgármes-
terek, Mohácsiné Dim Rita, az Intéz-
ményfelügyeleti és Humán Osztály 
vezetője és Steidl Levente adták át. 

Váci Katedra pedagógiai díjat vehettek 
át: Szikora Gyuláné, Szigeti Ágota, Du-
honyi Tibor, Ladányi Károly. „Vác Város 
Oktatását segítő kitüntető cím” elismerést 
kapott: Kata Sándorné, Dr. Oroszi Sán-

dorné. „Vác Város Tehetséggondozásáért”  
kitüntető cím díjban részesültek: Koncz 
Gáborné, Uliha Károlyné, Komlósné Tóth 
Andrea, Kárpátiné Kapos Ildikó , Winter-
nitz Arnold, Hegyesné Havasi Zsuzsanna, 
Dr. Kenézné Zeller Geraldine, Zachár 
Tiborné, Csurja Jánosné, Varga Judit, 
Dr. Szalókiné Horváth Ágnes, Pornói 
Istvánné, Szatmári Ferenc, Pálfai Imre 
Remig, Palotás Károlyné, Klenyánsz-
kiné Krischneider Erika, Bíró-Sturcz 
Anita, Dr. Kenyeres Ambrusné, Dr. 
Mindáné Kolostori Nóra, Pszota József.

Sorrendben elsőként Kis Domonkos 
Márk elmondta: a Váci Dunakanyar Szín-
ház a V4 Fesztivál és Színházi Találkozó 
2014-es marketing tevékenységéért Or-
szágos Városmarketing Gyémánt Díjat 
kapott a Magyar Marketing Szövetségtől.

A színigaztó ismertette: a hat kategó-
riában harminchat város képviseletében 
pályáztak különböző szervezetek, a ren-
dezvények-események kategóriájában a 
váci teátrum huszonnégy pályázó közül 
nyerte el az elismerést - és itt Kis Domon-
kos Márk köszönetet mondott minden 

munkatársának, külön kiemelve Péter 
Tamara marketing vezető és Góczán Zsolt 
produkciós és műszaki igazgató szerepét.

- A mostani városvezetés - minden gán-
csoskodás, mindenféle gúnyos kritika elle-
nére - a kezdetektől hitt a színház sikeré-
ben, és nagy öröm, hogy várakozásunkat 
visszaigazolja mind az intézmény látoga-
tottsága, és most már ez a rangos díj is - 
hangsúlyozta Fördős Attila polgármester.

Mokánszky Zoltán sportért és kul-
túráért felelős alpolgármester pedig azt 
emelte ki, hogy a városvezetés Vác fejlő-

désében a különböző beruházások mellett 
az életminőség javítását, a lelki-szelle-
mi épülés lehetőségeinek gazdagítását 
is elsődlegesnek tartja, amiben nagyon 
lényeges a kulturális kínálat bővítése.

A sajtótájékoztató második részében 
Papp Ildikó ügyvezető arról számolt 
be, hogy a Vác és Környéke TDM Non-
profit Kft., a váci Tourinform iroda a 
múlt esztendőben végzett munkájáért 
a Magyar Turizmus Zrt. minősítési 
rendszerében kiváló minősítést ért el. 

Az ügyvezető kiemelte: az erkölcsi 
elismerés mellett ez a minősítés konk-
rét előnyökkel is jár, hiszen az iroda, 
illetve a város - a Magyar Turizmus 
Zrt. hozzájárulásaként - kedvezménye-
ket kaphat különböző rendezvényeken 
való részvételre, sajtómegjelenésekre.

Fördős Attila polgármester kitért arra 

a folyamatos építkező tevékenységre, ame-
lyet az idegenforgalom területén - mint 
mondta: az ellenzék általi, csak az anyagi 
szempontokat artikuláló támadások köze-
pette - 2010 óta gyakorol a városvezetés. 

- Ennek a területnek a fontosságát nem 
csupán a közvetlen adóbevételek mértéke 
jelenti, hanem a váci polgárok, vállalko-
zások életét, tevékenységét befolyásoló 
pozitív hatások összessége, amely a város 
erősödő népszerűsége révén természete-
sen fiskális oldalon is megmutatkozik - 
hangsúlyozta a város első számú vezetője.

Mokánszky Zoltán turizmusért is 
felelős alpolgármester kiemelte, hogy az 
elmúlt öt esztendőben megduplázódott 
a városunkba látogató turisták száma, 
illetve hozzátette: a további következe-
tes turisztikai fejlesztés révén ez a ten-
dencia a jövőben is folytatódhat. R. Z.

KRÓNIKA KRÓNIKA
Kitüntetett pedagógusok
és segítők köszöntése
Június 4-én a Pannónia Házban köszöntötték a vá-
ros vezetői az önkormányzat különböző pedagógiai 
díjainak idei kitüntetettjeit.

Megemlékezés a Nemzeti
Összetartozás Napján

A Nemzeti Összetartozás Napja (június 
4.) alkalmából tartott városi megemléke-
zésen közreműködött a Vác Civitas Szim-
fonikus Zenekar alkalmi fúvós kvartettje 
illetve Varga Miklós énekes-színművész, 
a szónok pedig Szabó Pál Tibor, a piarista 
gimnázium történelem szakos tanára volt.

Szabó Pál Tibor többek között 
azt a gondolatot állította beszéde fó-
kuszába, hogy magyarnak lenni nem 
csupán születés vagy anyanyelv kér-
dése, de tudatos döntés is egyben.

- Ebben a vonatkozásban természetesen 
ne a felszínes önazonosításra gondoljunk, 
ami például olyan fals érvelésekben nyil-
vánulhat meg, hogy magyar vagyok, tehát 
gyanakodva tekintek az európai unióra, 
magyarként nem szeretem a franciákat, 
mert felelősek Trianonért. Sokkal fonto-

sabb azt megvizsgálni, mit tehetünk saját 
életünkben magyarságunk megőrzéséért, 
erősítéséért. Nem kellenek ehhez nagy 
dolgok: érdekeljen a nemzeti kultúránk, 
a népzenétől-néptánctól kezdve a monda-
világunkon át jeles eleink életének megis-
meréséig, a határoktól független haza tája-
inak felfedezéséig, a lényeg, hogy vegyük 
komolyan - mondta az ünnepi szónok.

Az ünnepség végén az önkormányzat 
nevében koszorút helyezett el az ország-
zászló talapzatánál Fördős Attila polgár-
mester, valamint Mokánszky Zoltán és 
Pető Tibor alpolgármester, az egyházak 
képviseletében dr. Beer Miklós megyés 
püspök és Detre János evangélikus lelkész, 
majd különböző szervezetek képviselői és 
magánszemélyek is elhelyezték a meg-
emlékezés koszorúit, virágait. Ribáry Z.

Városmarketing-díj 
és kiváló minősítés
Június 3-án, sajtótájékoztató keretében két újabb rangos 
elismerésről számoltak be a város vezetői, kiegészülve 
Kis Domonkos Márk színházigazgatóval és Papp Ildikó-
val, a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. vezetőjével.

Élelmiszer-adományok a zöld dobozban
Pécsről indult néhány hónapja az a 

karitatív kezdeményezés, aminek átvé-
telével már Vácott is van zöld doboz, 
amelyben elsősorban különböző tar-
tós élelmiszereket helyezhetnek el az 
adakozók a leginkább rászorulóknak.

Az első váci zöld doboz a deák-
vári római katolikus templom plé-
bánia felőli kerítésére került, és a 
június 14-ei gyerekmise után adta át, 
áldotta meg Rolik Róbert plébános.

- A nagyszerű, úgymond alulról 
jövő, civil kezdeményezés kapcsán ér-
demes az emlékezetünkbe idézni azt 
az evangéliumi gondolatot, mely sze-
rint „Te pedig amikor adományt adsz, 
ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb...” 
mondta többek között Rolik Róbert.

Reitinger Róbert vállalkozó, az egyik 
helyi kezdeményező szintén kiemelte az 
anonimitás jelentőségét, és elmondta: 
bíznak benne, hogy minél több rászoru-
lónak tudnak segíteni ebben a formában.

Pető Csilla, az önkormányzat egész-
ségügyi és szociális bizottságának külsős 
tagja szintén felkarolta az ügyet, és az 
átadáskor kiemelte a dobozt önzetlenül 
elkészítő Králik János lakatos segítségét, 
Rolik Róbert plébános támogatását, illetve 
megemlítette, hogy egy névtelenséget 

kérő deákvári illetőségű pék vállalta, 
hogy rendszeresen elhelyez kenyeret és 
egyéb pékárut az élelmiszergyűjtőben.

- Kiemelten fontos a példamutatás, 
hiszen az élet sok területén beigazolódott 
már, hogy ez az egyik legjobb tanulási for-
ma, módszer. Egy családban, ahol a gyer-
mek azt látja a szüleitől, hogy önzetlenül 
segítenek a rászorulóknak, ebben szociali-
zálódik, nagy eséllyel hasonló mentalitást 
fog tovább örökíteni jövőbeni családjá-
ba, empatikus lesz az elesettek sanyarú 
sorsával szemben. A kezdeményezésünk 
lényege tehát az, hogy hozzájáruljunk az 
elesett, hátrányos helyzetű embereket se-
gítő szemlélet erősítéséhez. Bízunk benne, 
hogy ez a mag, amit mi közösen elszór-
tunk, táptalajt talál, és a kezdeményezés 
hamarosan egy önjáró segítő folyamat-
tá növi ki magát - mondta Pető Csilla.

Megtudtuk: már készül a következő 
zöld doboz, amelyet a kezdeményezők a 
piac közelében szeretnének elhelyezni, a 
belvárosi plébánia közreműködésével. R. Z.

Testvérvárosi kapcsolatok
Június második hétvégéjén vá-

rosunkban vendégeskedett a szlo-
vákiai Dubnica testvértelepülés ke-
rékpáros baráti körének több tagja.

A vendégek - helyi segítőjük, dr. Alt 
Gyula, a Váci Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnökének vezetésével - a 
városházára is ellátogattak, ahol rend-
kívül szívélyes hangulatú megbeszélést 
folytattak Fördős Attila polgármesterrel.

A városvezető ismertetést adott 
a vendégeknek Vác történelmi múlt-
járól, a hagyományápolásról, ér-
tékvédelemről, az idegenforgalmi 
vonzerő növelése érdekében tett lépé-
sekről, a település gazdasági helyzetéről.

A testvérvárosi együttműködést így 
jellemezte Fördős Attila: „Amikor én 
odamegyek önökhöz Dubnicára, akkor 
mindig úgy érzem, mintha hazamennék, 
nagyon szeretném, ha önök is azt éreznék, 
amikor Vácon járnak, hogy itthon vannak.” 

A dubnicaiak javaslata iránt - hogy a 
testvárosok részvételével szervezzenek 
sportrendezvényeket, „testvérvárosi 
tornákat” - Fördős Attila nyitott volt, s 
elmondta: júliusban a csehországi Otro-
kovicében háromoldalú megbeszélésen 
polgármester kollégáival egyeztetnek az 
együttműködés további lehetőségeiről. 

Június 15-én Hidvégi-Üstös Pál 
sportoló, a Tisza Nagykövete, a Kalan-
dakadémia Egyesület alelnöke - nagy-
szerű futó küldetésként - útnak indult 
Vácról Kárpátaljára, Viskre, a Korona-
városok találkozójára, s magával vitte 
a városvezetés üzenetét a kárpátaljai 
magyaroknak, Técső testvérvárosnak.

Az elküldött üzenetben ez áll: „Vác 
városa testvérvárosként megkülönbözte-
tett figyelemmel fordul e háborús, nehéz 
történelmi helyzetben Kárpátalja felé. 
A kárpátaljai magyarság a testvérünk. 
Közös a kultúránk, közösek a szoká-
saink, gondolkodásunk, közös a múl-
tunk. Ezeknek az érzéseknek jegyében 
indított gyűjtést országosan a KDNP, 
és helyben is a KDNP váci szervezete, 
Vác Város Önkormányzata, valamint 
Vác város vállalkozói és lakossága...”

A Vácott összegyűlt támogatást a vá-
ros delegációja személyesen adta át a Ko-
ronavárosok találkozóján. A KDNP Váci 
Szervezte 330.000 forintot gyűjtött össze 
a város önkormányzata 200.000 forintot,
a város vállalkozói és a lakosság 
470.000 forintot. Összesen 1.000.000 
forint volt az adomány,  részben 
Técső város alapítványának, részben 
a técsői református gyülekezetnek.

Június közepén elkezdődtek a csak-
nem 540 millió forint összegű, uniós 
támogatású közvilágítás-fejlesztés ki-
vitelezési munkái, a szakemberek Tö-
rökhegy városrészben kezdték meg a 
korszerű, energiatakarékos ledes lám-
patestek felszerelésének folyamatát.

A kivitelezés elkezdése kapcsán a 
helyszínen, a Bulcsú utcában tartott saj-
tótájékoztatón Fördős Attila polgármester 
hangsúlyozta, hogy a beruházás során 
leszerelt, de még használható régebbi lám-
patestekkel a későbbiekben több olyan 
területen is megvalósulhat a közvilágítás, 
ahol eddig hiányzott ez a szolgáltatás.

Pető Tibor fejlesztésekért felelős 
alpolgármester elmondta, a beruházás 
keretében összesen 3260 új, ledes lám-
patestet szerelnek fel a kivitelezők vá-
rosszerte, a régi armatúrák közül pedig 
egy újabb közbeszerzést követően mintegy 
240 darabot lehet majd olyan külterüle-
tekre kihelyezni, ahol az oszlopok és az 
elektromos hálózat már rendelkezésre 
állnak, de közvilágítás még nem volt.

Vácy Károly, a kivitelezés első sza-
kaszában érintett körzet képviselője 
örömét fejezte ki azért, hogy minden 
városrészben korszerűsödik a város 
közvilágítása, s külön kiemelte annak 
jelentőségét, hogy az újabb közbeszerzés 
után a még használható régi lámpatestek 

Már cserélik a lámpatesteket
felszerelésével többek között Felső-Tö-
rökhegyen, a Lándzsa utcában, Bácska 
dűlőben is megvalósulhat a közvilágítás.

A beruházás első üteme számokban: 
3260 új alacsony fogyasztású, de nagy 
fényerővel bíró ledes lámpatest kerül az 
oszlopokra városszerte - a korszerűsítéssel 
mintegy 40%-os fogyasztás csökkenés 
érhető el, ami hozzávetőleg 20 millió 
forint megtakarítást jelenthet évente. A 
beruházás összértéke: 535 millió forint, 
aminek fedezete zömmel uniós forrás. 
Ha minden a tervek szerint halad, július 
végére éjszakánként már led lámpák vi-
lágítják meg a város utcáit és köztereit.

A kivitelező cég munkatársai minden 
egyes közvilágítási oszlopnál úgynevezett 
emelőkosaras, létrás gépjármű segítségével 
végzik el a lámpatest cserét. Ez idő alatt 
a speciális munkagépnek a biztonságos 
munkavégzéshez le kell talpalnia, mellyel 
egyes utcákban annak teljes szélességét 
elfoglalhatja, továbbá a parkolásokat 
szükség szerint ideiglenesen korlátozhatja.

A váci KLIK pedagógusnapi ün-
nepségén a következő pedagógusok 
vehettek át díszoklevelet diplomá-
zásuk jeles évfordulója alkalmából:

Vas díszoklevél (65 év után): Kmetty 
Kálmánné óvónő; gyémánt díszoklevél 
(60 év után): Buchnitz Zoltán, Harmos 
Béláné, Matusek Istvánné tanárok, Ora-
vecz Istvánné tanító, Sesztay Nándorné 
óvónő; arany díszoklevél (50 év után): Bo-
roncsok Béla tanár (posztumusz), Rátóti 
Józsefné óvónő, Regyep Jánosné tanár.
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A nyitó díszelőadás (Szergej Medve-
gyev: Fodrásznő című darabját láthatták a 
nézők a Nemzeti Színház produkciójában) 
előtt tartott sajtótájékoztatón Íjgyártó Ist-
ván, kulturális és tudománydiplomáciáért 
felelős államtitkár, a fesztivál fővédnöke 
előrebocsátotta: nagyszerű érzés nyomon 
követni egy tradíció kialakulását, s egy-
úttal sok sikert kívánt a szervezőknek, 
Vác városának az esemény éltetéséhez.

- A Visegrádi Négyek együttműkö-
dés már huszonöt éves múltra tekint 
vissza. És bár sokan elkezdték temetni, 
mondván, hogy a résztvevő államok uni-
ós integrációjában volt igazán fontos a 
szerepe, továbbra is aktív kapcsolatot 
jelent. A közös közép-európai gondolko-
dás élteti, és ebben a kulturális szálak is 
nagyon fontosak - mondta az államtitkár.

Fördős Attila polgármester, a ren-
dezvény védnöke hangsúlyozta: az 
évről-évre fejlődő fesztivál a város ki-
emelkedő jelentőségű kulturális esemé-
nye, amelynek a városmarketing szem-
pontjából is nagyon fontos a szerepe.

Kis Domonkos Márk, a Váci Dunaka-
nyar Színház igazgatója kiemelte a fesz-
tivál és találkozó folyamatos fejlődését, 
aminek köszönhetően az idén már nyolc 
napos programot sikerült összeállítani 
a támogatók segítségével, megemlítette 
a fesztiváli díj létrehozását, illetve azt a 
törekvést, hogy a V4 országokat képviselő 

közreműködő teátrumok mellett minden 
évben lesz egy ötödik ország is, ahonnan 
vendégül látnak művészi közösségeket.

- Az idén Ukrajna a díszvendégünk, 
a Lviv Academic Voskresinnia Színház, 
akik Csehov: Cseresznyéskert című klasz-
szikusa alapján egy egyedülálló, hazánk-
ban eddig még nem látott nagyszabású 
utcaszínházi produkcióval érkeztek - 
mondta Kis Domonkos Márk. Ribáry Z.

Péntekenként 20:30-tól 
hangulatos - néha rockos, néha romantikus - élőzenés 

estek a kávéházban és a teraszon.

Július 10-én 
Tarr Dávid Gitáros-énekes előadó estje; 

Július 24-én 
Face 2 Face, Toldi Tamás ének, Beszkid József zongora-ének; 

július 31-én
 Gitáros- énekes est Pege & Ottilia előadásában.

Tragor Ignác Múzeum

Július 15. (szerda) 15.00
Új, állandó helytörténeti kiállítás megnyitója - Memento 

Mori – Ars memorandi
 – Kapuk a múltra 

Új, korszerű, interaktív helytörténeti kiállítás, mely a már 
jól ismert Memento Mori Kiállítóhely épületében várja a 

látogatókat. E ház földszintjének egybenyitott és felújított 
tereiben létrehozott tárlat a török hódoltság kora után 
megújuló várost, annak újjászerveződő társadalmát, 

valamint a mindennapi élet bemutatását tűzte ki célul.
(Helyszín: Tragor Ignác Múzeum - Vác, Március 15. tér 19.)

Görög Templom Kiállítóterem

2015. augusztus 7. (péntek) 17.00 
„Virágos vonattól a vöröskeresztesig” - I. világháborús 

tematikájú időszaki kiállítás megnyitója
A kiállítás az első világháború eseményeinek a városra, a 
város lakosaira gyakorolt hatását mutatja be személyes 
sorsokon keresztül. A kiállítás címét a mozgósításkor 

Vácott, a Piarista Gimnáziumban tanító Szepessy László 
költő 1914-ben megjelent verseskötetének címe adta. A 

cím keretbe foglalja, meghatározza a kiállítás tematikáját, 
ami a mozgósítással kezdődik, s a hazaérkezést követően 

az emlékezéssel fejeződik be. A tárgyak és dokumentumok 
segítségével a látogatók megismerkedhetnek a frontokon 
harcolók, a hadifogságba esettek sorsával, és a hátországi 

élet nehézségeivel is.
A kiállítás november végéig látogatható.

KULTÚRAKULTÚRA
Közkincseink XXXV.

A PLATINÁTÓL A LED-IG 

Ha világításról beszélünk, 

akkor természetesen Tho-

mas Edison jut az eszünk-

be, pedig nem ő volt az első 

lámpagyártó. Előtte már 

több mint 70 évvel, 1802-

ben egy angol úriember, bizonyos Humphry 

Davy elektromosság segítségével felizzított egy 

platinaszálat. A következő „felizzásra” majd 40 

évet kellet várni, amikor is egy Frederick de 

Moleyns nevű konstruktőr szabadalmaztatta is 

a platinaszálas izzót. Négy évvel később, 1845-

ben egy amerikai jegyeztette be a hivatalnál a 

szénszálas vákuumos izzót, majd ’50-ben 

egy francia feltaláló is villanykörtét fabrikált. 

Edison viszont olyan lámpát akart, amelyet 

minden otthonban fel lehet használni és nem 

csupán néhány percig izzik, hanem hosszan vi-

lágít. 1878-ban 31 évesen, miután már feltalál-

ta a távírót és az írógépet, ő is kísérletezni kez-

dett a platinaszálas izzóval. A platina hátránya, 

hogy drága, ráadásul állítólag párolog is, szóval 

új technológia kellett. A helyi üvegfúvó művész, 

Bohem készítette a lámpaburákat, Edison meg 

azon dolgozott, hogy hogyan tudná kiszivaty-

tyúzni belőle a levegőt. Végül a szénszálnál kö-

tött ki, amely élénk fényt adott, viszont levegő 

híján nem égett el, úgyhogy 1879 októberében 

végül felizzott az első olyan elektromos villany-

körte, amely már 45 órán keresztül világított.  

Változtak az idők és rengeteg fejlesztést kö-

vetően a világításipar a lakossági felhasználás 

területén megállapodott a Wolfram-szálas vil-

lanykörténél. Itt az izzószál megsemmisülését 

semleges gáz: kripton, vagy jód akadályozza 

meg. A lakásokban egyre több helyiségben 

egyre több villanykörte világított, és még több-

re lett szükség. Megjelentek a magas fényerejű 

izzók, a 100, 200 wattosak, kültérre akár a 

2000 wattos izzók, amelyek ontották a fényt 

és a meleget. Tehát már a kezdetektől szembe-

sültek a problémával, hogy az energia csupán 

2-5%-a hasznosul fényként, a többit „elfűtjük”. 

A problémára sokáig nem találtak megoldást, 

aztán jött az argongáz-higanygőz keverékkel 

töltött kisülőcső, a neon. Itt már az energia 

20-25% -a alakult fénnyé, tehát lényegesebb 

a megtakarítás, ráadásul az élettartama 10 

ezer óra is lehet a wolframszál ezer órájához 

képest. A fénycső kapcsán Edmund Germer 

nevét kell megjegyeznünk, aki 1926-ban tár-

saival megalkotta a fénycsövet. A wolfram 

természetes meleg fényét felváltó kékesen 

izzó gáz színhőmérsékletét az üvegcső be-

vonatát képező fénypor összetételével tet-

ték természetessé. Hideg (kék), természe-

tes (sárgás), meleg (piros felé hajló) fényű.

1955-ben amerikai kutatók félvezetőkkel való 

kísérletezés során infravörös fénykibocsátást 

diagnosztizáltak, aztán 1962-ben a GE kutató-

ja, egy bizonyos Nick Holony kifejlesztette az 

első láthatóan világító LED-et. A közvilágítás 

LED-es megjelenéséig viszont ’94-ig kellett 

várni, míg három japán kutató (ezt próbálják 

gyorsan kimondani), Akaszaki Iszanu, Ama-

ni Hirosi és Nakamura Súdzsi megalkották a 

nagy fényerejű, energiatakarékos kék LED-et.  

Hogy mitől világít a félvezető, ennek leírá-

sától humanitárius okok miatt, illetve mert 

magam sem pontosan értem, eltekintek, 

mindenesetre a három tudós Nobel-díjat 

kapott a találmányért. A lényeg, hogy közel 

tízszer takarékosabb, mint a hagyományos 

izzó, tehát az energia jelentős részét a fény 

előállítására használja. Újabb előnye, hogy 

az élettartam akár 50 ezer óra is lehet, hát-

rány, hogy míg egy 60 wattos izzó 190 forint, 

egy ennek megfelelő 6 wattos LED 2600 fo-

rintba kerül. A megtérülés mégis lényeges! 

A város közvilágításának mostani LED-esí-

tésével, mindamellett, hogy július végére 

mindenütt világosabbak lesznek az utcák 

és terek, évi 20 millió forint megtakarítás-

ra számíthat a település önkormányzata.

KEGYES ZOLTÁN

HASZNOS

Beépítésre alkalmas ingatlanok eladásra:

Vác, Hóman Bálint utca - Gombási - Téglaház út ál-
tal határolt „volt Laktanya” kivett beépítetlen meg-
nevezésű 26 ha 4705 m2 területet,1620/28 hrsz-ú, 

Vác, Budapesti főút 2-8. szám alatti „volt Karacs Kollégium” 
3765/1 hrsz-ú kivett kollégium művelési ágú ingatlant 

Beépítésre alkalmas ingatlanok eladásra:

Vá c ,  D e á k vá r- B á c s k a  vá r o s r é s zé n ,  3  d b  - 
5189/14,15,16 hrsz-ú, - 1000 m2/telek nagyságú, ki-
vett beépítésre alkalmas ingatlanokat - külön-külön 

Vác, Deákvár-Bácska városrészén, 5189/12 hrsz-ú, - 
1000 m2 nagyságú, kivett beépítésre alkalmas ingatlant 

Vác, Csatamező dűlő 5675 hrsz-ú, 10388 m2 nagysá-
gú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 

Vá c ,  A l t á ny -d ű l ő b e n a  4747/11  é s  4747/1 2 
hrsz-ú, összesen 2406 m2 nagyságú, kivett beépí-
tetlen terület megnevezésű ingatlanokat egyben 

Vác, Csuka telep 402/57 hrsz-ú, 4277 m2 nagyságú, kivett beépí-

tetlen területet megnevezésű  ingatlant (jelentkezés sorrendjében)

Vác, Ulrich Károly köz 2. 5404/1 hrsz-ú, 3103 m2 nagyságú, kivett be-
építetlen területet megnevezésű ingatlant (jelentkezés sorrendjében)

Vác, Ulrich Károly köz 4. 5404/2 hrsz-ú, 2719 m2 nagy-
ságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 

Vác, „Toperini park” Avar utcába lévő 4530/431 hrsz-ú, 1 ha 2955 
m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 

Vác, Csatamező Bolgár utca 5676/2 hrsz-ú, 1218 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 

Vác, Törökhegy Szablya utca és Tábor köz sarkán, 6161 hrsz-ú, 
755 m2 kivett udvar és gazd. épület megnevezésű ingatlant 

Vác, Deákvár-Törökhegy -  Fokos köz - 5999/2 hrsz-ú, 753 m2 nagy-
ságú , önálló kivett beépítetlen ingatlant (jelentkezés sorrendjében)

Vác, Deákvár-Törökhegy - Harács köz  - 6023 hrsz-ú, 
750 m2  nagyságú, önálló kivett beépítetlen ingatlant 

Vá c ,  Kő h íd  l a kó p a r k b a n ,  5 9 8 m 2 n a g y s á -
g ú ,  t ó p a r t i  (1  d b)  k ö z m ű v e s í t e t t  t e l k e k e t 

Vác, Deákvár-Papvölgy 4 db  - 4762/36,37,38,39 hrsz-ú, - 

önálló k ivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat 

Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra:

Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 11. szám alatti, 3192/A/11 
hrsz-ú, 39,8 m2 alapterületű nem lakás célú helyisé-
get - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre 

Vác, Szentháromság tér 4. szám alatti, 3147 hrsz-ú, 179 m2 alap-
területű, nem lakás célú helyiséget a hozzá tartozó kerthelyiséggel 
- kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre 

Vác, Március 15. tér 27. szám alatti, 3099/1 hrsz-ú, 
22 m2 a lapterü letű ,  nem lakás cé lú he ly isé-
get - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre 

Vác, Zöldfa utca 1. szám alatti, 4520/A/1 hrsz-ú, 142 m2 alapte-
rületű, nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás 

Vác, Káptalan utca 11.szám alatti, 3176/A/1 hrsz-ú, 
23 m2 a lapterü letű ,  nem lakás cé lú he ly isé-
get - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre

Vác , Káptalan utca 18 . szám alat t i , 3216/A /9 
hrsz-ú. 14 m2 alapterületű, nem lakás célú helyisé-
get - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre

Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2 db pavilonokat (külön-külön), 13-13 
m2 alapterülettel, - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre 

Vác , Zöldfa utca 33 . szám alat t i , 4526 hrsz-ú , 
31 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget, - ke-
reskedelem - szolgá l tatás tevékenységi körre 

Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 1. szám alatti „volt Copy Special”, 
társasházi, 3192/A/1 hrsz-ú, 44,5 m2  alapterületű, nem lakás 
célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre 

ác, Budapesti főút 21. szám alatti, társasházi, Műemléki 
épület, 3518/A/1 hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, nem lakás célú 
helyiséget, kereskedelem - szolgáltatás tevékenységi körre

Vác, Deákvári fasor 2. szám alatti iroda épület, melléképület szabad 
helyiségeit, területeit -iroda, nyitott szín, szabad terület, raktár-tároló 

Lakás értékesítése:

Vác, Ulrich köz 3. fsz. 1. szám alatti, felújítást igény-
lő ingatlant, jelen állapotban - 94 m2 alapterületű - 

Hasznosítási pályázat épületingatlanra:

V á c ,  E s z t e r h á z y  u t c a  2 .  s z á m  a l a t -
t i  épü let ingat lan fe lú j ítására , hasznosítására

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
(Vác, Köztársaság út 34.) 2015. 06-07. havi hirdetései:

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról. Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.: 27/510-103

Szerelem - Déry Denisa felvétele

Mester a levegőben - Fotó: © Szaniszló Róbert - FPA 

A HÓNAP FOTÓI
Különleges előadások sora, nagyszerű koncertek 
a V4 Fesztivál és Színházi Találkozón
Június 21-28. között színházi előadások sorával és több nagyszabású koncerttel várta a közönséget a III. V4 Fesz-
tivál és Színházi Találkozó, ezeken túlmenően pedig a közreműködő hazai és külföldi teátrumok képviselői 
számos szakmai programon vehettek részt.

Teremnévadó 
a művelődési
központban

Ünnepi, névadó eseménynek adott 
helyet június 5-én a művelődési központ: 
az intézmény táncos próba- és előadó-
terme immáron Jeszenszy Endre-terem, 
a 90 éve született legendás, nívódíjas 
táncművész és -pedagógus tiszteletére.

Az ünnepi eseményen Mokánszky 
Zoltán kultúráért felelős alpolgármes-
ter hangsúlyozta: méltó, hogy az utó-
kor ily módon is tiszteletet adjon a 
generációk sorát oktató, iskolaalapító 
Jeszenszky Endrének, a dzsesszbalett 
egyik első számú hazai úttörőjének.

- A névadó azzal foglalkozhatott, 
ami a szívügye volt, azt kívánom 
az itt pallérozódó, adott esetben a 
táncművészeti pályára készülő fiata-
loknak, hogy ők is beteljesíthessék 

álmaikat, válasszanak végül bármi-
lyen hivatást - mondta a városvezető.

Török Jolán, a Nemzeti Táncszín-
ház alapítója emlékeztetett: Jeszenszky 
Endre kiemelkedő tehetségű táncmű-
vészként kezdte egyedülálló pályafutá-
sát, de idővel rájött, a koreografálás, 
tánctanítás sokkal inkább vonzza.

- Sokan vagyunk, akiknek ő csak 
a Mesti marad, generációk sora ta-
nult tőle, már annak is több évtizede, 
hogy a nevét viselő tánciskola Vácott 
is jelen van, nagy öröm, hogy a vá-
ros ezzel a teremnévadóval is tisz-
teleg az életműve előtt - mondta az 
egykori tanítvány, pályatárs. R. Z.

Fotóművészeti nyári egyetem

Július 4-11.
Madách Imre Művelődési Központ 

Július 4. szombat 17:30 
Nyitó ünnepség - XXXII. MAFOSZ Szalon és 2015. évi 

Fotóművészeti Nyári Egyetem - megnyitja: Fördős Attila, 
Vác város polgármestere, a nyári egyetem fővédnöke 

(Kísérőrendezvény: A Forte Fotóklub Vác bemutatkozó 
tárlatának megnyitása)

A kiállítások július 20-áig láthatók. 

Lyra Könyvesház

Július 10. (péntek) 17:00 
„Áthallások” c kiállítás megnyitója 

(Váci festők és fotósok illusztrációi, reflexiói 
a magyar irodalom ismert alkotásaihoz. 

Megnyitja: Dr. Inczédy Péter, Németh Árpád)

Margaréta Kávéház

Július 15. (szerda) 18:00 
Kávéházi pillanatok – kiállítás megnyitó 

(A kiállításon a Forte Fotóklub Vác tagjainak munkái 
láthatók)

PROGRAMOK

Színházak és darabok

A résztvevő teátrumok: Nemzeti 
Színház, a lengyel Jan Kochanowski 
Színház, a cseh Zlín Színház, a szlo-
vák Gasparego Színház és az ukrán 
Lviv Academic Voskresinnia Színház. 

Mind az öt társulat egy-egy produkciót 
mutatott be. A cseh társulat előadásában 
Vladimír Fekar: Kabaret Astragal című da-
rabját láthatta a közönség. A szlovák partner 
Werther, Werther című előadását hozta el, 
mely Goethe híres önéletrajzi regényének, 
Az ifjú Werther szenvedéseinek játékos, 
hátborzongató és leleményes interpretáci-
ója. A Nemzeti Színház a Fodrásznő című 
pergő, dinamikus, vidám, szórakoztató, 
ugyanakkor drámai és elgondolkodtató 
előadását mutatta be. A lengyel színház Flo-
rian Zeller: Az igazság című darabját vitte 
színre. Az ukrán színház pedig Csehov: Cse-
resznyéskert című művét, show-elemekkel. 

Mindezeken kívül a házigazda  Váci Du-
nakanyar Színház ugyancsak bemutat-

kozott három saját előadással (Slavo-
mir Mrozek: Özvegyek, Václav Havel: 
Audiencia és Vernisszázs, valamint 
Michaela Zakut anská: Négyzetgyök).

A találkozó végére az is kiderült, 
mely előadás érdemelte ki a fesztivál 
fődíját, nos, Király Nina, Jászai Ma-
ri-díjas színháztörténész és Yaroslav 
Fedoryshyn, az ukrán Voskresinnia 
Színház igazgatója a Werther, Werther 
című előadásnak ítélte az elismerést.

Az esemény szerves részét képezték 
- éspedig új helyszínen, a Duna-parton 
- a koncertek is, fellépett a Quimby, az 
Anna and The Barbies, Ákos, a Boban 
and Marko Markovic Orchetra, illetve 
előzenekarként a Ripoff Raskolnikov, 
Little G. Weevil, a Revue Live, az Ult-
ravaló, az Őskestar és a PG csoport.

Zárásként a résztvevő színházak két-
két tagja szereplésével a közönség egy 
különleges, a nyelvi gátakat ledöntő meg-
lepetés előadást láthatott - Bakos-Kiss 
Gábor és Olt Tamás rendezésében. 
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11:00     Kézműves foglalkozás
DDC Művészetek udvara - Pannónia 
Ház
Foglalkozás vezető: Csontos Katalin

11:00     A Duna Gyöngye és a Duna 
Szépei mazsorettek bemu-
tatója
Március 15. tér

11:00    Karate bemutató
Zenepaviloni színpad 

13:00   Katica-mesék - Kirándulás
DDC Művészetek udvara – Pannónia 
Ház 

13:00   Black Time Tánciskola
Március 15. tér

13:00   SunnyBoy - Angyalok Tánca 
Zenepaviloni színpad

14:00   Bolero Tánciskola 
Zenepaviloni színpad

14:00   Miami Tánciskola
Március 15. tér

14:30    Zumba® Kids
Zenepaviloni színpad

15:00   „O happy day” - Gyémánt 
Musical Stúdió
DDC Művészetek udvara – Pannónia 
Ház

15:00    Kárpátok színei - Ukrán 
nemzetiségi táncelőadás
Március 15. tér

16:00    Usque
Zenepaviloni színpad

17:00   „ Járd ki lábam, járd ki 
most” 
DDC Művészetek udvara - Pannónia 
Ház 

17:00    Csuka Ágnes zongorakon
certje
Bartók Béla Zeneiskola 

17:00    Katáng koncert 
Március 15. tér

18:00    Móricz Zsigmond: Lúdas 
Matyi
Széchenyi utca

18:00   A. F. T. D.
Duna-parti nagyszínpad

18:00   Silverstar Művészképző 
Iskola gyerek és 
junior csoportjainak 
táncbemutatója
DDC Művészetek udvara – Pannónia 
Ház

18:00    Countaktus Country
Zenepaviloni színpad

18:00   “VÁC” Antonio Vivaldi Ka
mara Zenekar hangversenye
Evangélikus templom

18:00    A Vox Humana Énekkar 
hangversenye
Ferences templom

19:00    Panoráma együttes
Curia Borház udvara

19:00    Pár-baj
Bartók Béla Zeneiskola

19:00     Maszkura és a Tücsökraj
Március 15. tér

20:00    Age of Nemesis
Duna-parti nagyszínpad

20:00   Kisfaludi Károly: Három 

10:00    Kézműves foglakozás

DDC Művészetek udvara – Pannónia 
Ház
Foglalkozás-vezető: Rusvay Balázsné

11:00    Bach… Bach…Bach !!!

Bednarik Anasztázia DLA orgonahang-
versenye
Ferences templom

13:00    A Rajkó - Talentum Alapfo

kú Művészeti Iskola növen-

dékeinek műsora

Zenepaviloni színpad
13:00    Zita Hastánc

Március 15. tér
13:00    Váci fiúk és a Gyöngysze

mek

DDC Művészetek udvara - Pannónia 
Ház

14:00    Szeráj tánciskola

Zenepaviloni színpad 
14:00    A Hortus Musicus Singers 

előadása

Bartók Béla Zeneiskola

15:00    „Pontiosi Néptáncok”

Március 15. tér
15:00    A Silverstar Művészkép

ző Iskola felnőtt csoportjai-

nak táncbemutatója

Zenepaviloni színpad
15:00    Kistérségi Hagyományőr

zők II. Gálaműsora

Március 15. tér
16:00    Ethno Darwin

Zenepaviloni színpad
16:00    Kitérő - Lachegyi Imre 

furulyakoncertje

DDC Művészetek udvara - Pannónia 
Ház

16:00    Musical-részletek és 

filmzenei dalok

Bartók Béla Zeneiskola
16:00    Jeruzsálemtől Jeruzsálemig 

- Tzomet zenekar

Zsinagóga 

17:00    Lucy

Duna-parti nagyszínpad
17:15    Kyru Gotta Humble

Március 15. tér
17:30    DAS Trió

DDC Művészetek udvara - Pannónia 
Ház

18:00    House Of Grooves

Zenepaviloni színpad
18:00    Henry Purcell: Athéni 

Timon - masque

Bartók Béla Zeneiskola
18:30    Mesék Rojtországból

DDC Művészetek udvara - Pannónia 
Ház

19:00    Ultravaló zenekar

Duna-parti nagyszínpad
19:00    Polarys együttes

Curia Borház udvara
19:15      Hot Jazz Band

 Március 15. tér
19:30    Sallay Edit operett - 

egyszerre
DDC Művészetek udvara - 
Pannónia Ház

20:00   Kitti Live
Zenepaviloni színpad 

20:00   Szent Cecília Kórus
Székesegyház

21:00    A legendák slágerei- 
Jeszenszky Produkció
Március 15. tér
Nyári Aliz és Nyári Edit - Koncert 
show. Meghívott vendég fellépőjük: 
Gájer Bálint

22:00  Korál
Duna-parti nagyszínpad

22:00  Utcabál a Derby zenekarral 
Zenepaviloni színpad

23:00   Utcabál a Made In zene
karral
Március 15. tér

24:00   Fesztivál Feeling 2.0 Dj 
Mono-val
Duna-parti nagyszínpad

musical-műsora

Bartók Béla Zeneiskola
20:00   A Trio Afium (Lachegyi / 

Baksa / Kromer)jazz-kon-

certje

DDC Művészetek udvara - Pannónia 
Ház

20:00   MAN-diner együttes 

koncertje

Zenepaviloni színpad 
20:15    Az Antwerpeni

Ifjúsági 

Zenekar koncertje

Fehérek temploma
20:30   Polgármesteri záróbeszéd

21:30    Magna Cum Laude

Duna-parti nagyszínpad 
21:30    Bronze

Március 15. tér 
22:00   Tripolis

Zenepaviloni színpad
23:00   Tűzijáték (a Magna Cum Laude 

koncert után)

Kézműves bemutató
Július 18. szombat 10 órától 19 óráig, július 19. 
vasárnap 10 órától 19 óráig
Vezeti: Tábori Katalin fazekas
Duna-part Petróczy utca

Kézművesek utcája
Helyi és az ország egész területéről érkező 
népi iparművészek, a népművészet mesterei, 
kézművesei kínálják portékáikat és engednek 
bepillantást mesterségük titkaiba: kovács, népi 
fajáték-készítő, fazekas, botfaragó, tekenővájó, 
fafaragó, eszterga, gyöngyfűző, bőrös, cipész, 
szalma és csuhébáb készítő, kékfestő mester, 
mézeskalácsos, díszítő faragó, tímár és bocs-
korkészítő.

Testvérvárosok, civil szervezetek
A civil szervezetek a Petróczy utcában 
mutathatják be tevékenységüket, a 
Zenepavilontól felfelé, a Székesegyházhoz 
közelítve, szombat reggeltől vasárnap estig.

Csapra verés, sörsátor, pecsenyék 
és egyéb ínyencségek
Duna-parti és főtéri vendéglátóhelyeken

Játékok Palotája
Július 18. szombat 14 órától 20 óráig
Népi fa körhinta, feldíszített sátor és játékpark
Görög templom udvara – Március 15. tér
 
Jet-ski bemutató 
Július 18. szombat 17 óra
A Magyar Jet-Ski Szövetség bemutatója: flybo-
ard, freestyle, jet-ski bemutató.
A Duna zenepaviloni szakasza
 
Vízipark 
Július 19. vasárnap 12 órától 21 óráig
Egyedülálló szabadtéri játék vízen, mely minden 
eddigi kültéri játéktól eltérő újdonság a gyerekek 
számára. Maximálisan biztonságos körülmények 
között garantált élmény a kicsiknek.
Görög templom udvara – Március 15. tér
 
Kelta tábor 
Július 18. szombat 10 órától 18 óráig 
Duna-part
 
Huszár-tábor
Július 18. szombat 10 órától 20 óráig
Lovas és huszár bemutató, sorgyalogsági, alaki 
mozgás, ágyúkezelés, három fegyvernem (lovas-
ság, gyalogság, tüzérség) összehangolt mozgása 
a csatatéren. Tábori élet bemutatása, előadások 
a ruházatról, a felszerelésekről, fegyverekről.
Duna-part 
 
Hogyan harcoltak a gladiátorok?
Július 18. szombat 15 óra 
Duna-part 
 
Kutyaduma Központ kutyás 
bemutatója, szaktanácsadás
Július  18. szombat 13 órától
Július 19. vasárnap 15 órától
Duna-part
 
Véradás a Vöröskereszt 
szervezésében 
Július 18. (szombat) 14-től 20 óráig
Július 19. (vasárnap) 14-től 18 óráig
A véradáshoz személyi igazolvány, TAJ és 
lakcímkártya szükséges!
a Városháza (Március 15. tér 11.) 101-es 
termében (klimatizált helyiség)

A kajak-kenu sportág 
népszerűsítése
Július 18. (szombat) 
Július 19. (vasárnap) 
(Információs telefonszám: +36 30 507 3463)
Szombaton 21  órától lampionos 
hajófelvonulás a Dunán

Vidám Költészet 
Július 19. vasárnap  18 óra
Klasszikusok, kortárs költők „irodalmi karikatúrái” 
hangoznak el. A műfaj megteremtője Karinthy 
Frigyes volt, de kortársai és a későbbi költők 
is szívesen írtak versparódiákat. Az „irodalmi 
karikatúrák” mellett, a műsorban helyet kapnak 
történelmi múltunk visszáságait pellengérre állító 
versek is.
Mároki kocsma udvara (Vác, Széchenyi u. 
40), eső esetén az emeleti terem. 

Váci Művészeti Gyűjtemények
Pannónia Ház - Vác, Köztársaság út 19.

Hincz Gyula Gyűjtemény

Gádor István Gyűjtemény

Váci Öntöttvas Gyűjtemény 

( XVI-XX. század)

Vertel Andrea: Tündérkert 

Haraszti Cukor-sziget

Váci György Gyűjtemény

Váci Sportmúzeum

Váci Mosolyalbum 
Vác, Március 15. tér 20.

Sajdik Ferenc 
Kossuth - és Munkácsy -díjas érdemes művész 
állandó életmű-kiállítása 

Modern Művészeti Gyűjtemény  
Vác, Káptalan u. 16.

Nemzetközi Mobil MADI Múzeum  
VÁROSHÁZA - Vác, Március 15. tér 11.

Hajótörténeti Gyűjtemény
Vác, Március 15. tér 18.

Székesegyházi Kincstári és 
Egyházmegyei Gyűjtemény
Vác, Március 15. tér 4. 

Tragor Ignác Múzeum
Vác, Március 15. tér 19.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK:

- Memento mori – Ars memorandi 

Utak a múltból 
Középkori pince
2600 Vác, Széchenyi u. 3-5.

Régészeti kiállítás 
Szent Mihály Altemplom
2600 Vác, Március 15. tér 19.

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁSOK:

Margaréta Kávéház 
(Vác, Széchenyi utca 19.)
2015. július 15. szerda 18 óra

„Kávéházi pillanatok”, a FORTE 
Fotóklub Vác fotókiállítása

Görög Templom Kiállítóterem - Tragor 
Ignác Múzeum 
(Vác, Március 15. tér 19.)
2015. július 16.  csütörtök 18 óra

Garay-Nagy Norbert festőművész 
önálló tárlata
  
Madách Imre Művelődési 
Központ – Emeleti Galéria 
(Vác Dr. Csányi László krt. 63.)
2015. július 16. csütörtök 17 óra

Váci hangulatok - A Váci 
Nemzetiségi Alkotótábor 
kiállítása

 
Arcus Galéria 
(Vác, Köztársaság út 7.)
2015. július 16. csütörtök 19 óra

Váci kalendárium – a FORTE 
Fotóklub Vác kiállítása

 
K16 Galéria 
(Vác, Káptalan u. 16.)
2015. július 17. péntek 16 óra

Testvérvárosi művészek kiállítása 
a Váci Világi Vigalom tiszteletére

 
Lyra Könyvesház - Torony Galéria 
(Vác, Piac utca 1.)
2015. július 10 - augusztus 6.

Illusztrációk-Variációk egy 
irodalmi témára

Főtámogató: Vác Város Önkormányzata | Fővédnök: Fördős Attila Vác város polgármestere. Támogatóink: Tesco Global Kft.; A Pannónia Ház – DDC-művészetek udvara programjainak 
támogatója: a Duna-Dráva Cement Kft. | A rendezvény szervezői: Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11.) www.vac.hu; Madách Imre Művelődési Központ (2600 Vác, 
Dr. Csányi krt. 63. Tel.: (27) 518-200 |  A Váci Világi Vigalom díjtalanul látogatható. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! | A rendezvény honlapja: www.vacivigalom.hu

A város ajándéka 

a Váci Világi Vigalom

Az elsőtől az utolsó percig teljesen véglegessé vált a XXIII. Váci Világi 
Vigalom programja, elkészült a műsorfüzet is - ebből az alkalomból tartott 
sajtótájékoztatót június 25-én a városházán Fördős Attila polgármester, illetve 
a szervező Madách Imre Művelődési Központ képviseletében Retzler Péter 
igazgató és Borossa Zsóka, a július 17-19-ig tartó esemény háziasszonya.

Fördős Attila polgármester a tájékoztatón elmondta: ismét rendkívül 
gazdag programkínálattal várja a vendégeket a vigalom, mondhatni, a 
város ajándékaként minden lakosnak és minden ide látogató kedves 
vendégnek, hiszen a belépés a hagyományokhoz híven ezúttal is díjtalan.
- A műsor ismeretében kijelenthetjük, a kínálatban minden korosztály találhat 
kedvére való programot, kívánom, hogy minél többen keressék fel a vigalom 
különböző helyszíneit, vegyenek részt sok-sok eseményen, töltsék kellemesen 
ezt a rendkívüli három napot Vác vendégeként - zárta szavait a városvezető.

A szervezők bevezetésként hangsúlyozták: a július 17-19-ig tartó 
esemény több mint 90 programmal várja a helyi és az ide látogató 
vendégeket, a négy színpadon zajló műsorokon kívül hat templomi 
koncertet , huszonhárom kísérő rendezvényt , valamint huszonegy 
állandó és időszaki kiállítást tekinthetnek meg a fesztivállátogatók.
A gazdag műsorkínálat minden korosztály számára szórakozási, kikap-
csolódási lehetőséget nyújt. Színvonalas gyerekprogramok, kézműves 
és játszóházi foglalkozások, színházi előadások, koncertek, képzőmű-
vészeti kiállítások szerepelnek az immár hagyományos összművészeti 
kulturális-szórakoztató fesztiválon. Bőséges és változatos gasztro-
nómiai kínálat és igényes vásári forgatag teszi teljessé a hangulatot.
A vigalom szellemiségéhez méltó látványos eseményekkel indul az idei 
sorozat: a Székesegyház óratornyából reneszánsz és barokk fanfárok 
jelzik a fesztivál kezdetét a Váci Ifjúsági Fúvószenekar rézfúvósainak 
közreműködésével, majd a Székesegyházban nyitóhangversenyt ad a Vác 
Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox Humana Énekkar, Sándor Bence 
vezényletével. A térség hagyományőrző néptánccsoportjaival, Ónodi Béla 
vezetésével hagyományőrző felvonulás indul a Konstantin térről, melyet 
a megnyitó ceremónia után a nézőkkel közös örömtánc követ a főtéren.
A főtéri és a Duna-parti színpad fellépői között számos népszerű 
előadó található: pénteken Deák Bill Gyula, Papp-Sárdy N.B.B. és a 
Tátrai Band, szombaton a Maszkura és a Tücsökraj, a Korál, vasár-
nap pedig a Hot Jazz Band és a Magna Cum Laude lép színpadra.
A három nap alatt számtalan további igényes produkciókat élvezhet 
a közönség. A teljesség igénye nélkül ízelítő a kínálatból: The Bits 
– Beatles Emlékzenekar, Katáng, Csuka Ágnes zongorakoncertje, 
Jeszenszky produkció, Nyári Alíz és Nyári Edit koncert show műsora, 
vendég: Gájer Bálint , DJ Mono: Fesztivál Feeling 2.0, valamint az 
Antwerpeni Ifjúsági Zenekar előadása Yvo Venkov karmester veze-
tésével és egy igazi kuriózum, a japán Bronze zenekar Yurihonjoból.
Az országosan ismer t előadók mellet t k iemelten fontos szere-
pet kapnak a helyi alkotók, művészeti csoportok, zenészek, kóru-
sok - betekintést engedve ezzel a város színes kulturális életébe. 
A város legszebb épületeiben is lesznek koncertek, amelyek közül különleges 
élményt ígérnek az ünnepi környezetben zajló templomi hangversenyek.
Szombaton délután a zenepavilon előtti Duna-szakaszon látványos Jet-Sky be-
mutatót nézhet meg a közönség, majd este 9 órakor lampionos hajófelvonulás lesz, 
melyre július 13-áig lehet jelentkezni a műsorfüzetben megadott telefonszámon.
A színvonalas gyerekműsorok, kézműves foglalkozások mellett gyerekudvar 
várja a kicsiket a Görög templom udvarán. Itt szombaton népi játszótér 
épül fel, mely délután 2 órától este 8 óráig látogatható, a látványos 
gyerekbirodalom sokféle elemet tartalmaz, ilyen például a csirkepofozó, 
az egérderby és a békaugrató. Vasárnap ugyanezen a helíszínen 11:30-
tól este 9 óráig egy egyedülálló víziparkot élvezhetnek a gyerekek. 
E lsősorban az if júság szórakozását biz tosít ja az első alkalom-
mal bemutatkozó VácMyLife színpad, melyen helyi és környékbe-
li f iatal tehetséges könnyűzenei formációk és dj-k szerepelnek . 
A városban található galériák a vigalom ideje alatt vagy azt megelő-
zően nyitják tárlataikat, így az állandó gyűjtemények mellett számos 
alkotóművészeti kiállítás várja az érdeklődőket. Kiemelkedik közülük 
a FORTE Fotóklub Vác és a Váci Nemzetiségi Alkotótábor tárlata. 
Végezetü l a szer vezők elmondták még: a látogatók b iz tonsá-
gáról felkészült szervezői és egészségügyi stáb gondoskodik , a 
múlt évhez hasonlóan kiemelt biztonságú lesz a rendezvény, kö-
szönhetően többek között a nagy létszámú rendőri jelenlétnek is .

16:30   Toronyzene 
Reneszánsz és barokk fanfárok a 
Székesegyház óratornyából.

17:00    Nyitóhangverseny
Székesegyház 
Előadja: a Vác Civitas Szimfonikus 
Zenekar vonóskara és a Vox Humana 
Énekkar Közreműködik: Kovács Csilla - 
ének, vezényel: Sándor Bence

17:45    Hagyományőrző felvonulás
Konstantin tér

18:00   Szőllősy Nóta Show
Március 15. tér

18:00   Acoustic Rock Jam
Zenepaviloni színpad

18 :00  VácMyLife színpad - DJ 
Span
DDC Művészetek udvara - Pannónia 
Ház

19:00    Hagyományőrzők bálja 
Curia Borház udvara
Házigazda: Ónodi Béla

19:00    A Váci Ifjúsági Fúvószene
kar koncertje
Március 15. tér

19:00    VácMyLife színpad - Bekka 
és a Cirkusz
DDC Művészetek udvara - Pannónia Ház

20:00   Torzó
Zenepaviloni színpad

20:00   Deák Bill Blues Band 
Március 15. tér

20:00   Papp-Sárdy N.B.B. 
Duna-parti nagyszínpad

20:00   VácMyLife színpad - Dee 
Story
DDC Művészetek udvara - Pannónia 
Ház

20:30   VácMyLife színpad  Bloo 
Blasco
DDC Művészetek udvara - Pannónia 
Ház

21:30   VácMyLife színpad  - DSP
DDC Művészetek udvara - Pannónia 
Ház

22:00   Atomkutya
Zenepaviloni színpad

22:00   Tátrai Band
Duna-parti nagyszínpad

22:30   The Bits – Beatles Emlék 
zenekar
Március 15. tér 

23:00   VácMyLife színpad - DJ 
Span
DDC Művészetek udvara - Pannónia 
Ház

23:30   Utcabál Sinkó Zsolttal és 
Bencével
Zenepaviloni színpad
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HASZNOS
Polgármesteri fogadóóra

Fördős Attila

Vác város polgármestere 

Ideje: minden hónap első 
hétfőjén 14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
polgármesteri iroda

Előzetes időpont egyeztetés szükséges, 
a polgármesteri hivatal titkárságán!

06-27/315-534.
E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Ügyfélfogadás a 
polgármesteri hivatalban

Hétfő: 14:00-18:00
Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

A polgármesteri hivatal zöld száma: 
06-80/890-020

Ügyfélfogadás az 
okmányirodában

Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-18:00

Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-18:00

Péntek: 8:00-16:00 

Ebédidő: 12:30-13:00

Tel.: 06-27/512-230, 
Fax: 06-27/512-240

Alpolgármesteri 
fogadóóra

Pető Tibor

Vác város alpolgármestere

Vác 3. sz. választókerületének 

képviselője 

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor 

Telefonszám: 30/954-6997, 27/315-534
E-mail: petotibor@fidesz.hu
Helye: Városháza, 133. szoba, 

alpolgármesteri iroda

Mokánszky Zoltán

Vác város alpolgármestere

Vác 7. sz. választókerületének 

képviselője 

Ideje: minden hónap első 
hétfőjén 14:00-18:00 

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor
Telefonszám: 27/315-534

E-mail: mokanszky.alpolgarmester@
varoshaza.vac.hu

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Jegyzői fogadóóra

Deákné Dr. Szarka Anita

Vác Város Jegyzője 

Ideje: minden héten hétfőn 
14.00-18.00 óráig

Helye: Városháza, fsz. 33. iroda
Telefonszám: 06-27/513-409

E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu

Országgyűlési 
képviselői 

elérhetőségek

Harrach Péter 

országgyűlési képviselő

Email: peter.harrach@parlament.hu

 Gyógyszertárak ügyeleti rendje

A Deákvári Gyógyszertár Vác, Deákvári főtér 30. 06-27/510-805

B Központi Gyógyszertár Vác, Köztársaság út 23. 06-27/501-630

C Vácz Remete Gyógyszertár Vác, Magyar u. 3. 06-27/305-997

D Gyöngyvirág Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 3. 06-27/303-343

E Duna Gyógyszertár Vác, Deres u. 2. 06-27/501-415

F Kisváci Szent Gellért Gy. Vác, Papp Béla u. 10. 06-27/306-190

G Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a. 06-27/301-367

H Benu Gyógyszertár Vác Vác, Zrinyi u. 9. 06-27/501-385

I Fekete Kígyó Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 37. 06-27/312-338

J Alsóvárosi Gyógyszertár Vác, Zöldfa u. 25. 06 -27/311-157

Házasságkötések: 
Bogáti Balázs és Gelencsér Erika 

Éva, Fábián Ede és Balla Erika Ibolya, 
Német Csaba és Kovács Erika, Neisz 
Gábor és Lukács Zsuzsanna, Kovács 
Balázs Károly és Humli Gréta, Gombik 
László és Bunna Katalin, Fézler János 
és Kiss Enikő, Richter János és Dr. 
Schvartz Enikő, Lovász János és Fodor 
Bernadett, Fricz Balázs és Konrád Zsu-
zsanna, Szigeti Balázs és Petrás Anita, 
Hochstrasser Károly és Tolnai Szilvia, 
Ferencz Béla és Lantos Gabriella, Viola 
Csaba és Bogdán Zsuzsanna, Kiss Gábor 
és Vengring Tímea, Hoksza Tamás és 
Bara Orsolya, Székesi Ádám és Király 
Barbara, Valentin Tamás és Kalocsa 
Tímea, Hacskó Róbert és Agócs Katalin

Születések:
Tóth Tamás és Prohászka Szilvia 

gyermeke: Benedek Tamás, Béni Fe-
renc és Koter Henrietta gyermeke: 
Molli, Szégner Csaba és Aranyos Ale-
xandra gyermeke: Csenge Karolina, 
Tóth János és Lukács Andrea gyerme-
ke: Levente Zalán, Bogdán Attila és 

 Központi 
orvosi ügyelet

(felnőtt és gyermek) 

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
ÁNTSZ épület földszinti helyisége.

 Elérhetőség: 06-27/306-090

Ügyeleti idő:
Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig

Pénteken 16 órától  hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában

 Fogorvosi ügyelet

A váci és Vác körzeti 
hétvégi fogászati ügyeletek 

megszűntek! 

Legközelebbi 
ingyenes ügyelet:

Szájsebészet
Budapest, 

VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

Váci Hírnök | 2015. JÚNIUS | XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM | 15

H. K. Sze. Cs. P. Szo. V.

Jú
li

us

06.
G

07.
H

8.
I

9.
J

10.
A

11.
B

12.
C

13.
D

14.
E

15.
F

16.
G

17.
H

18.
I

19.
J

20.
A

21.
B

22.
C

23.
D

24.
E

25.
F

26.
G

A
ug

.

27.
H

28.
I

29.
J

30.
A

01.
B

02.
C

03.
D

Domokos Tünde gyermeke: Marcell 
Attila, Pórffy Csaba és Sági Zsuzsan-
na gyermeke: Panna Anna, Fábián 
Flórián Tamás és Hegyvári Mária 
gyermeke: Martin Tamás, Válóczy Ba-
lázs és Szabó Anett gyermeke: Dorián

Halálesetek:
Rusvay Balázs Kálmánné sz: Gajt-

kó Mária Gabriella /1947/, Zaffiry 
Zoltán László /1954/, Erdélyi Lajos 
/1947/, Fekete Ferenc /1952/, Rozman 
Lajosné sz: Csiki Magdolna, Horváth 
Géza /1932/, Oly Andrásné sz: Firnya 
Márta /1926/, Královics Sándor /1934/, 
Nyerges Istvánné sz: Nyirati Éva /1955/, 
Kiss Józsefné sz: Király Anna Mária 
/1947/, Berkes István /1945/, Mezei Ist-
ván /1935/, Hadi Gábor Attila /1955/, 
Fazekas Jánosné sz: Csonka Margit 
/1936/, Boros Dániel /1930/, Rádi Fe-
rencné sz: Ambrus Mária Anna /1939/, 
Horváth István /1951/, Koncsz Károly-
né sz: Bágyon Gabriella /1961/, Szekula 
János /1929/, Kiss István /1935/, Dobis 
Pálné sz: Kis Zsuzsanna Anna /1928/

Önkormányzati képviselői 
fogadóórák

Kriksz István

Vác 1. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/913-2607
E-mail: krikszistvan@fidesz.hu

Helye: Fidesz Iroda 
Vác, Március 15. tér 16.

Kovács Ágnes 

Vác 2. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/949-9270, 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@fidesz.hu

Helye: Fidesz Iroda 
Vác, Március 15. tér 16.

Dr. Manninger Péter

Vác 4. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/844-3212
E-mail: manningerpeter@fidesz.hu

Helye: Fidesz Iroda 
Vác, Március 15. tér 16.

Steidl Levente

Vác 5. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Minden hónap első szerdáján 
17.00-18.00 óra

Helye: Földváry Károly Általános Iskola
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor,
Fidesz Iroda Vác Március 15. tér 16.

Telefonszám: 30/478-3324
E-mail: steidllevente@fidesz.hu

Kiss Zsolt

Vác 6. számú választókerületének

képviselője

Ideje: minden hónap első keddjén 
17:00-19:00

Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Vácy Károly

Vác 8. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/919-8360
E-mail: vacykaroly@fidesz.hu

Helye: Fidesz Iroda 
Vác, Március 15. tér 16.

dr. Bóth János

Vác 9. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 20/466-8011
Helye: MSZP-iroda (Vác, Zrínyi u. 9.)

Balkovics Péter

Vác 10. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/952-0098
E-mail: balkovicspeter@fidesz.hu

Helye: Fidesz Iroda 
Vác, Március 15. tér 16.

Kászonyi Károly 

(Jobbik)

Ideje: minden hónap első 
csütörtökjén 16:30

Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Ferjancsics László

(Vácért Lokálpatrióta Egyesület 

és Együtt-a Korszakváltók Pártja) 

Ideje:  július 9. (csütörtök) 17 óra
Helye: Madách Imre 
Művelődési Központ

E-mail: ferja@freemail.hu

A Váci Hírnök terjesztésével 

kapcsolatos észrevételeket 

a 06-30/583-6767-es, 

a 06-30/698-9507-es és 

a 06-20/219-8921-es 

telefonszámokon várjuk!

HAJRÁ VÁC!

SPORT

A gödörből a fényre: NB II-es a VÁCi FoCi
Az élet néha ismétli önmagát. A 

váci futballban mindenképpen. Még 
csak másfél évtized telt el az évez-
redből, ám városunk labdarúgása 
már másodszor rángatja ki önma-
gát a pokol bugyraiból a felszínre.

Emlékezetes, hogy a kétezres éve-
ket a negyedosztályban indította a 
váci foci. Akkor sziszifuszi munká-
val néhány év alatt visszaverekedte 
magát az élvonalba. Hogy aztán időn-
ként nevetséges, máskor szánalmas 
figurák tevékenységének „hála” újra 
a megyei sorozatban találja magát. 

A sportág megszűnés határán lévő 
helyi változatát egy angol vállalkozó, 
John P. Marshall mentette meg, aki 
egy remek húzással a két évtizeddel 
ezelőtt NB I-es bajnoki címet szerző 
váci gárda trénerét, Vác díszpolgárát, 
Csank János mesteredzőt bízta meg 
a csapat irányításával. Az eredmény 
önmagáért beszél: előbb a megyei ri-

válisokat előzte meg utcahosszal a Vác 
FC, majd két évvel a 2013-as szám-
űzetése után, idén június 7-én újra az 
NB II-es indulás jogát ünnepelhette a 
város. A két említett sikerkovács mel-
lett nem feledkezhetünk meg ugyanis 
a város szerepéről. Hiszen a jelentős 
forrásokat beinvesztáló brit cég - fel-
tételek mellett - öt évre ingyenes hasz-
nálati jogot kapott a városi stadionra, 
illetve az utánpótlást versenyeztető 
Vác Városi Labdarúgó SE hasznosít-
hatta a létesítmény reklámfelületét. 

Így a mezőnyben az egyik legjobb 
játékoskeretű, legtöbbet tréningező 
és biztos anyagi háttérrel rendelkező 
Duna-partiak a kiváló edzővel már az 5. 
fordulóban az élre álltak és kisebb-na-
gyobb pontelőnnyel végig vezették a 
csoportot. Végül két pont előnnyel 
zártak az élen az őket kitartóan ül-
döző Kozármisleny előtt és vehették 
át az aranyérmeket a díjkiosztón. 

Sorrendben: Rusvay Gergely, Gulyás 
Gábor, Farkas Péter, Tóth Gergely, Zsol-
nai Richárd, Palásthy Dávid, Tányéros 
Gergő, Rása Gergő, Pölöskei Péter, Né-
meth Gábor, Pallagi Gábor, Fábri Tamás, 
Szeleczki Alex, Tóth Barnabás, Kószás 
Krisztián, Magos Mátyás, Milkó Dániel, 
Greff Ádám, Rácz Márk és Szekeres 
Péter játékosok. Továbbá: Bartyik Balázs 
gyúró, Sándor Tamás technikai vezető, 
Hámori István kapusedző, Belák Gyu-
la VVLSE igazgató, John P. Marshall 
tulajdonos, Csank János vezetőedző 
és Orbán Levente operatív igazgató. 

A június 7-ei, feljutást érő siker, 
majd a hétfői bankett után kedden 
Csank János bejelentette: elfogadta a 
felkérést és a Zalaegerszeg szintén NB 
II-es csapatához távozik. Utóda Sisa Ti-
bor (képünkön) lesz, akit következő lap-
számunkban részletesen bemutatunk.

Hírcseppek

Az idei nyár beköszöntét mi sem 
jelzi jobban, mint a vizes sport-
ágak hírbősége. Ezekből váloga-
tunk.

Evezés

A nyolc ad ik he lyen zá r t a  a 
kontinensbajnokságot Poznanban 
G a l ambos Péter.  A Vác Városi 
Evezős Club sportolója a szegedi 
Matyasovszki Dániel lel a köny-
nyűsú lyú kétpárevezősök viada-
l án lett második a B -döntőben. 

A Velencei  t avon l ebonyol í-
tott Vidék Bajnokságon a váci-
ak 9 első hely mel lett 5 második 
és 2 harmadik helyet szereztek. 

Az ifik Európa-bajnokságán az 
Ács Kristóf-Bácskai Máté duó a két-
párevezősök versenyében negyedik 
lett. Egy-egy váci sportoló kapott 
lehetőséget a magyar női, il letve 
férfi négypárevezős csapatban . 
Előbbiben Bencsik Nóra társaival 
a 11., míg az erősebb nem hajójában 
Kovács Kornél az 5. helyen ért célba.

A versenyek mel lett a k lubé -
letben is történtek érdekességek. 
A váci egyesület Mészáros Judit, 

Bugarszki Miklós és Mucsi László 
személyében új választmányi tago-
kat választott. A három évtizedig 
vezetőedzőként sikert sikerre hal-
mozó Rapcsák Károly lemondása 
után pedig javaslatára Mácsik Mik-
lóst választották vezetőedzőnek.

Kajak-kenu

A szövetség által Szegeden meg-
rendezett válogatón a váciak közül 
a Váci Kajak Kenu SE verseny-
zője, Petró Erik érte el a legjobb 
eredményt, aki az ifi kajak egye-
sek ezer méteres távján harmadik 
lett. A váciak közül több egység 
is kevéssel szorult le a dobogóról. 

A győri országos maraton baj-
nokságon Petró Erik két számban is 
biztosította indulását az ifjúságiak 
kontinensbajnokságán: egyéniben 
másodikként, míg párosban a Váci 
Vasutas SE versenyzőjével, Fazekas 
Kevinnel egy hajóban, elsőként ért a 
célba. A női kajak kettesek számában 
a Váci Vasutas SE-ben sportoló Cser-
nák Edina a Dunakeszi kajakosá-
val, Lucz Noémivel ezüstérmes lett. 
Bronzérmet szerzett a felnőtt kajak 
egyesek mezőnyében a Váci Kajak 
Kenu SE versenyzője, Petró Ádám.

Vízilabda

Három találkozón van túl a váci 
legénység az OB II-es bajnokság 21-
25. helyért folyó rájátszásában. A 
mieink mérlege eddig egy győzelem 
és két vereség. A pontvadászat június 
27-én újabb egy mérkőzéssel zárult. 

Sporthírek röviden

Jó tanuló - jó sportoló

Idén több mint háromszáz fiatal érde-
melte ki a “Magyarország Jó tanulója – Jó 
sportolója” díjat. Az elismerés azoknak 
jár, akik egyaránt folyamatos és kiváló 
teljesítményt nyújtanak az iskolai tanul-
mányaikban, valamint sportban elért 
eredményeikkel is az élvonalban vannak. 

Vácról a négy korcsoportban ösz-
szesen hatan vehették át az elisme-
rést: Bicsár Rozália, Bíró Zsombor, 
Fekete Fanni, Lestyán Kornél, Szász 
Fruzsina Dóra és Varga Marcell.

Labdával 
a kézben 

Július 9-én kezdi meg a felkészülést a 
szeptember elején rajtoló új pontvadászatra 
az Ipress Center-Vác együttese. A mieink 
új vezetőedzővel, a szlovén Uros Bregarral, 
illetve a korábban már Vácott játszó Soós 
Viktória mellett több idegenlégióssal - 
Sonja Basic, Krisztina Liscsevics és Szara 
Vukcsevics - vágnak neki a edzésmunká-
nak. A csapat Vácott készül majd és lega-
lább tíz tesztmérkőzés színesíti a munkát. 
Harmadik alkalommal rendezik majd meg 
- augusztus 22-23-án - az Ipress Kupát. 

A bajnokság lebonyolítása mó-
dosul: az alapszakasz után az első 
nyolc helyezet t  kuparendszer-
ben dönti el a végső helyezéseket. 

A  k l u b v e z e t é s  m i n i m á -
l is célja a 6 . hely megszerzése.

A Vác i  KSE továbbra is  Zsi-
ga Gyula edzővel lép majd pá-
lyára - de immár az élvonalban. 
Az erősebb nem váci reprezentánsainál is 
komoly változások lesznek a játékoskeret-
ben. Természetesen a korábbi gyöngyösi 
kettős igazolások és kölcsönszerződések 
megszűnnek. Csapatunkba több külföldi 
kézilabdázó érkezik, szinte minden posz-
ton találkozhatnak majd új játékossal a 
drukkerek. A változások miatt a játék ösz-
szecsiszolására nagy hangsúlyt helyeznek 
a vezetők, így a Váci KSE is sok edzőmér-
kőzést iktat a felkészülési programjába. 
Változás várható a klub elnökségében is.

A Váci KSE másodosztályban arany-
érmes együttese mellett megyebajnoki 
címet szerzett a klub második csapata. 
A Serfőző Attila edző által irányított, 
jobbára rutinos játékosokból álló gárda 
immár sorrendben harmadszor lett Pest 
megye legjobbja, miután a rájátszás dön-
tőjében 20-18-ra verte a domonyiakat.

Paraatlétáink sikere

A nyolcfős magyar válogatottból 
öten voltak a Váci Reménység Egyesület 
sportolói a svájci nemzetközi viadalon. 
Közülük négyen - Keresztesi Erika, Kál-
mán Krisztina, Szigeti Noémi és Szöl-
lősi István - érmeik mellé kvalifikációt 
is szereztek a dohai világbajnokságra. 

Bronzérmes ülőröpisek

Befejeződött az ülőröplabdázók 
bajnoksága is. A Mozdulj SE Vác a fel-
sőházi rájátszás utolsó két játéknapján 
betlizett és összesen hat vereséget szen-
vedett. A mieink így is érmet szerez-
tek: a dobogó harmadik fokán zártak.



 1/1: 100.000 Ft  + ÁFA
 1/2: 50.000 Ft  + ÁFA
 1/4: 25.000 Ft  + ÁFA
 1/8: 12.000 Ft  + ÁFA

H I R D E T É S F E L V É T E L :
Váci Városimázs Kft.

2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36 30/698-9507; +36 30/583-6767

E-mail: estv@estv.hu 

LÁTJÁK ÉS OLVASSÁK. 
HIRDESSEN NÁLUNK!

 Hétfő
20:00 Híradó – 

benne Vác 
és térsége 
legfontosabb 
történései.

20:17 Sporthírek
20:20 Spiritusz – 

sport, életmód 
és szabadidő 
magazinműsor

20:30 Konyha TV
20:45 Sportközvetí-

tés/film
22:55 Híradó ismét-

lés
  Kedd
20:00 Híradó – 

benne Vác 
és térsége 
legfontosabb 
történései

20:17 Sporthírek
20:20 Katolikus tv – 

vallási magazin
21:00 Spiritusz  – 

sport, életmód 
és szabadidő 
magazin 

21:15 Konyha TV
21:30 Sportközvetí-

tés/film
22:35 Híradó ismét-

lés

 Szerda
18:00 Hetedhét Magazin 

– összefoglaló Fót 
térségéből

19:00 Hetedhét Magazin 
ism.

20:00 Híradó – benne a 
térség legfonto-
sabb történései

20:17 Sporthírek
20:20 Nagyító – hírhát-

tér-műsor
20:50 Film
22:10 Híradó ismétlés
 Csütörtök
20:00 Híradó – benne 

Vác és térsége 
legfontosabb 
történései

20:17 Sporthírek
20:20 Hazai – kulturális 

programajánló 
magazinműsor

20:40 Nagyító – hírhát-
tér-műsor

21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés
 Péntek
20:00 Híradó – benne 

Vác és térsége 
legfontosabb 
történései

20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kulturális 

programajánló 
magazinműsor

20:40 Térségi magazin
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés


